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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το Δ.Σ. της ΕΕΕΚΕ ενημερώνει τα μέλη του σωματείου σχετικά με την έκδοση και το
περιεχόμενο του Π.Δ. 85 που αφορά την ΥΠΑ τα εξής:
1) Στο άρθρο 14, παράγραφος 2 αναφέρεται το ηλικιακό όριο των 38 ετών ως προσόν
διορισμού στον κλάδο των ΕΕΚ. Η ΕΕΕΚΕ θεωρεί απαράδεκτο το όριο αυτό λόγω της
ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος, τις ειδικές και πολυετείς εκπαιδεύσεις που απαιτεί
καθώς και τον χρονικό ορίζοντα για την οικονομική και παραγωγική ανταπόδοση ενός
ΕΕΚ σε σχέση με την ηλικία συνταξιοδότησης του. Η ΕΕΕΚΕ θα καταφύγει σε κάθε
νόμιμο μέσο για τη μείωση του ορίου αυτού.
2) Στο άρθρο 14, παράγραφος 3 αναφέρεται το παραπάνω όριο των 38 ετών επίσης σαν
προσόν για τις όποιες μετατάξεις στον κλάδο. Στο άρθρο 53 παράγραφος 3 όμως
αναφέρεται ρητά ως ηλικιακό όριο για μετατάξεις στον κλάδο από άλλους κλάδους εντός
ΥΠΑ ή άλλο δημόσιο φορέα τα 40 έτη, γεγονός που αποτελεί εξόφθαλμη αντίφαση και για
το οποίο επίσης η ΕΕΕΚΕ θα καταφύγει στη χρήση κάθε νόμιμου μέσου προκειμένου να
μειωθεί.
3) Όσον αφορά στο άρθρο 14, παράγραφος 5, η ΕΕΕΚΕ θεωρεί απαράδεκτο και τιμωρητικό
για τον κλάδο των ΕΕΚ το ότι σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού υγείας Γ’
κατηγορίας από κάποιο συνάδελφο του απαγορεύεται η άσκηση επιχειρησιακών
καθηκόντων και η τοποθέτηση του σε οργανική μονάδα 24ωρης λειτουργίας. Με αυτή τη
διάταξη αποδυναμώνεται ο κλάδος μας και οι μονάδες στερούνται την πολύτιμη
συνεισφορά έμπειρων επιχειρησιακών ΕΕΚ. Το Δ.Σ. βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με τη
Διοίκηση και αναμένεται η επίλυση του ζητήματος.
4) Σχετικά με το άρθρο 53, παράγραφος 20, περίπτωση δ, η ΕΕΕΚΕ θεωρεί ότι η εφαρμογή
του θα επιφέρει σημαντική μείωση του εισοδήματος των ΕΕΚ που έχουν κάνει ήδη χρήση
της άδειας ανατροφής τέκνου και θα ανατρέψει τον οικονομικό προγραμματισμό πολλών
άλλων. Η ΕΕΕΚΕ θα καταγγείλει το μέτρο αυτό στη Διοίκηση ως κατεξοχήν
αντικοινωνικό και θα επιδιώξει την αναστολή της εφαρμογής του με κάθε νόμιμο μέσο.
Το Δ.Σ. της ΕΕΕΚΕ διαβεβαιώνει όλους τους συναδέλφους ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν
προκειμένου να διασφαλίσει τα κεκτημένα του κλάδου και να προασπίσει τα συμφέροντα του
καθενός από τα μέλη που τον απαρτίζουν.
Ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζει σε όλους ότι ανεξάρτητα της μονάδας όπου υπηρετεί ο καθένας ή
των ειδικοτήτων που κατέχει, αυτή τη στιγμή η ανάγκη για ενότητα είναι κεφαλαιώδους
σημασίας.
Η ανακύκλωση φημών ή υποτιθέμενων διαρροών από κάποιους μόνο αρνητικό κλίμα μπορεί να
διαμορφώσει και έλλειψη εμπιστοσύνης στα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. τη στιγμή που την έχουν
περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλη φορά.
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Το Δ.Σ. ζητάει τη συμπαράσταση όλων στο δύσκολο έργο του κάτω από αντίξοες συνθήκες και
δεσμεύεται στη διεξαγωγή μιας μαχητικής διαπραγμάτευσης ώστε να εκπληρώσει τους στόχους
του κάθε μέλους της ΕΕΕΚΕ.
Για το Δ.Σ της ΕΕΕΚΕ
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Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Σεραφείμ Πέτρου
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