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Συνάδελφοι, αναμένεται όπως γνωρίζετε η έκδοση 2 Προεδρικών Διαταγμάτων και οι
διαταγές Α.Π.Σ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η ένταξη των 2162 Π.Π.Υ. στο μόνιμο
προσωπικό.
Βάσει των όσων έως τώρα γνωρίζουμε, η διαδικασία αναμένεται να τελεσφορήσει
μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου το αργότερο. Έως τότε οι αποδοχές των
ενδιαφερόμενων θα είναι αυτές του Π.Π.Υ. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μια
εκκαθάριση των αποδοχών λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι με βάση την Κ.Υ.Α. οι Π.Π.Υ.
θεωρούνται μόνιμοι υπάλληλοι από την 1η Απριλίου 2018, πράγμα που σημαίνει ότι
θα καταβληθεί στους δικαιούχους η όποια οικονομική διαφορά αναδρομικά.
Επόμενο φλέγον ζήτημα είναι αυτό των μεταθέσεων. Το σωματείο μας ζητά επιμόνως
την αλλαγή του ισχύοντος κανονισμού μεταθέσεων με έναν πιο σαφή και δίκαιο ο
οποίος θα διέπεται από μοριοδότηση και θα ορίζει αρχή – μέση – και τέλος στην
μετάθεση του υπαλλήλου με την υποχρεωτική αντικατάστασή του από τον επόμενο
σε μόρια μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. ενός έτους), έτσι ώστε
τα βάρη να επιμερίζονται. Άπαντες οι εμπλεκόμενοι δηλώνουν θετικοί ως προς αυτό
το εγχείρημα. Αναμένουμε να το δούμε και στην πράξη.
Ως προς το άμεσο μέλλον, επισήμως δεν έχει εκφραστεί ξεκάθαρα η πρόθεση της
διοίκησης να συνοδεύσει την ένταξη των Π.Π.Υ. στο μόνιμο προσωπικό με
μεταθέσεις. Παρ’ όλα αυτά το ενδεχόμενο μιας τέτοιας προσπάθειας δεν είναι
απίθανο.
Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε μια σαφέστερη εικόνα
περί του τι μέλλει γενέσθαι. Να είστε σίγουροι πως θα απαντήσουμε δυναμικά σε
οτιδήποτε δεν είναι απόλυτα σύμφωνο με τους νόμους και τους κανονισμούς.
Εσείς από την πλευρά σας παρακαλείστε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας
υποχρεώσεις προκειμένου να έχει το σωματείο την δυνατότητα να κινηθεί προς το
συμφέρον των μελών του. Λίγος ακόμα καιρός έμεινε ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός
μας και αγωνιζόμαστε αυτό να γίνει σωστά και χωρίς απρόοπτα.
Υπενθυμίζουμε πως η Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 20 Νοεμβρίου 2017
αποφάσισε πως το ποσόν της ετήσιας συνδρομής (από έτους 2018 κι έπειτα)
ανέρχεται στα 30 ευρώ. Μέλη εξακολουθούν να γίνονται δεκτά μόνον Π.Π.Υ. εκ της
κατηγορίας των <<ιδιωτών>>.
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Στοιχεία λογαριασμού :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ –
ΠΑ.ΣΩ.Π.Π.Υ.
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :
5261089797060 (όψεως)
IBAN :
GR89 0172 2610 0052 6108 9797 060
Παρακαλούμε να έχετε υπ όψιν
1. Σε περίπτωση που συνεργάζεστε με άλλη τράπεζα υπάρχει πιθανότητα
χρέωσης προμήθειας. Αυτή θα πρέπει να επιβαρύνει τον καταθέτη.
2. Ως αιτιολογία κατάθεσης δηλώστε το ονοματεπώνυμο και το Α.Μ. σας ώστε
να μπορεί ο ταμίας του σωματείου να δει ποιος είναι ο καταθέτης του ποσού.
Ως εκ τούτου θα πρέπει η κάθε κατάθεση να αφορά ένα μόνο άτομο.
3. Εάν πρόκειται να νέο μέλος, απαιτείται επίσης, πέραν του ποσού (30 ευρώ)
της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2018, να κατατεθεί και το εφ’ άπαξ ποσό
των 20 ευρώ για το δικαίωμα της εγγραφής. Επίσης απαιτείται και η
συμπλήρωση από τα νέα μέλη της αίτησης εγγραφής στο σωματείο μας, και
ταχυδρομική
αποστολή
της
στην
διεύθυνση
«Ανθοκήπων 14 – Νέα Ευκαρπία – Θεσσαλονίκη – Τ.Κ. 56429».
4. Το αποδεικτικό κατάθεσης κρατήστε το σε περίπτωση που χρειαστεί η
επίδειξή του.

Εκ του Δ.Σ.
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