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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αξιότιμοι συνάδελφοι, με την έκδοση μίας Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως, δύο Προεδρικών
Διαταγμάτων, και της αντίστοιχης διαταγή του Α.Π.Σ., ολοκληρώθηκε εν τέλει αισίως ύστερα από τις
όποιες περιπέτειες η ένταξη των Π.Π.Υ. στο μόνιμο προσωπικό.
Το ΠΑ.ΣΩ.Π.Π.Υ. κατέβαλλε τα μέγιστα των δυνατοτήτων του, αθόρυβα και άνευ οποιασδήποτε
ροπής προς την αυτοπροβολή και την περιαυτολογία, προκειμένου να επιτευχθεί η εργασιακή
αποκατάσταση των συναδέλφων.
Αισθανόμαστε στο σημείο αυτό την ανάγκη να εκφράσουμε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας
σε όσους με ειλικρίνεια στήριξαν τους αγώνες μας….Στα μέλη μας, στην φυσική και πολιτική ηγεσία,
σε όσους συνδικαλιστικούς φορείς συνέδραμαν και συνεργάστηκαν για την επίτευξη του στόχου, και
σε όσους ατομικά, ακόμα κι εξ αποστάσεως, πάλεψαν και αγωνίστηκαν ανιδιοτελώς για αυτόν τον
σκοπό.
Σίγουρα εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα ζητήματα των οποίων την επίλυση προσδοκούμε και
επιδιώκουμε. Τα σημαντικότερα για εμάς συνοψίζονται στα εξής κάτωθι:
1. Αντικατάσταση του υπάρχοντος κανονισμού μεταθέσεων με έναν πιο σύγχρονο και δίκαιο,
που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τρέχουσες ανάγκες και να απαγορεύει πελατειακές
λογικές και μακροχρόνιες καταδίκες. Από ότι φαίνεται βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη του
εν λόγω στόχου.
2. Μετεκπαίδευση και ανάληψη ανακριτικών καθηκόντων (και των αντιστοίχων φυσικά
υποχρεώσεων) του εν ενεργεία προσωπικού.
3. Εργασιακή εξασφάλιση όλων των συναδέλφων, εξεχόντων για εμάς των 121 επιλαχόντων
Π.Π.Υ. εξ ιδιωτών το ταχύτερο δυνατόν.
Επιθυμούμε γενικά ένα εργασιακό περιβάλλον αρμονικό, με τους εργαζόμενους ενωμένους να
επιτελούν απρόσκοπτα το καθήκον τους, γνωρίζοντας πάντοτε τις απορρέουσες υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα τους.
Καλούμε τα μέλη μας να έχουν κατά νου ότι το συντομότερο δυνατόν (το πιθανότερο με το πέρας της
τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου) θα λάβει χώρα Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει και το
μέλλον του ΠΑ.ΣΩ.Π.Π.Υ. συντάσσοντας το αντίστοιχο πρακτικό. Περί του θέματος θα ενημερωθείτε
προσεχώς.
Έως τότε, με την διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και την επαγρύπνηση, ευχόμαστε
καλή δύναμη και σταδιοδρομία σε όλους τους συναδέλφους (πρώην Π.Π.Υ. και μη).
Εκ του Δ.Σ.
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