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Εργαζόμενους στο Π.Σ.

Θέμα: « Κάλυψη ενός μικρού μέρους των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού του Π.Σ., με την
πρόσληψη όλων των επιτυχόντων επιλαχόντων του τελευταίου διαγωνισμού κατάταξης »
Κύριε Υπουργέ
Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενες παρεμβάσεις μας ( 17 – 10 – 2016 και
21 – 4 – 2017 ), από τον τελευταίο διαγωνισμό κατάταξης των 725 Δοκίμων Πυροσβεστών το 2011,
πριν θεσμοθετηθεί το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για τις προσλήψεις των
πυροσβεστικών υπαλλήλων, είχαν προκύψει κενές θέσεις ( λόγω παραιτήσεων κ.α. ) από τη λίστα
των επιτυχόντων δοκίμων πυροσβεστών. Οι συγκεκριμένες κενές θέσεις έπρεπε να καλυφθούν με
ανάλογες προσλήψεις επιτυχόντων επιλαχόντων, όπως προβλεπόταν από την ισχύουσα νομοθεσία
( άρθρο 35 του νόμου 4029/2011 ).
Με απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος που εκδόθηκε μετά από γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( 22-12-2015 Φ.Ε.Κ. Γ΄ 1308 ), κυρώθηκαν συμπληρωματικοί
πίνακες που περιλαμβάνουν 105 επιτυχόντες επιλαχόντες υποψήφιους δόκιμους πυροσβέστες.
Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί στο Π.Σ. 37 επιλαχόντες ( από τους 105 ), για να καλύψουν το
σύνολο των 725 θέσεων του διαγωνισμού όπως ορίζει η νομοθεσία.
Κύριε Υπουργέ
Τη χρονική περίοδο που διανύουμε το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη
έλλειψη προσωπικού από όταν ανέλαβε τη δασοπυρόσβεση. Παράλληλα έχει επιφορτιστεί και με
νέες υποχρεώσεις από τη στελέχωση των Π.Υ. των ιδιωτικοποιημένων αεροδρομίων και των εθνικών
οδών, σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Οι 2.165 πενταετείς συνάδελφοι που μονιμοποιήθηκαν καλύπτουν μόνο ένα μέρος των 4.000
κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού που καταργήθηκαν με τον νόμο 3938/2011 και
αντικαταστάθηκαν με πυροσβέστες του θεσμού της 5ετούς θητείας που η πλειοψηφία όμως αυτών
υπηρετούσαν ήδη στο Π.Σ. ως εποχικοί πυροσβέστες.
Με τέτοιου είδους νομοθετικές αλχημείες εξαφανίστηκαν οι πραγματικές κενές θέσεις μόνιμου
προσωπικού στην υπηρεσία μας. Παράλληλα διατηρείτε το απαρχαιωμένο οργανόγραμμα ( από το
1977 – νόμος 683 ) με τη μειωμένη – λειψή οργανική δύναμη των μονίμων υπαλλήλων στις
πυροσβεστικές υπηρεσίες, σε αντίθεση με τις σύγχρονες ανάγκες και αρμοδιότητες.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα συνεχίσει να διεκδικεί με τη δράση της στο
συνδικαλιστικό κίνημα, την κάλυψη του συνόλου των πραγματικών κενών θέσεων του Π.Σ. με
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τη μονιμοποίηση όλων των 5ετών και συμβασιούχων
συναδέλφων μας στο Πυροσβεστικό Σώμα, τη Δασική Υπηρεσία και σε υπηρεσίες της Πολιτικής
Προστασίας. Για να μπορέσει η υπηρεσία μας, να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της και να
ανταποκριθεί πλήρως στις αρμοδιότητες της. Να προστατεύσει, τη ζωή και την περιουσία του λαού
και του κράτους και του φυσικού πλούτου της χώρας.

Για τους λόγους αυτούς, διεκδικούμε να πραγματοποιηθούν και οι προσλήψεις όλων των
επιτυχόντων επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης του 2011 ( των 63 ατόμων περίπου ), οι
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα του διαγωνισμού και έχουν περάσει με επιτυχία
όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις και δοκιμασίες ( αθλητικές, υγειονομικές, ψυχοτεχνικές ).
Προσλήψεις μεγάλου αριθμού επιπλέον επιτυχόντων επιλαχόντων, έχουν πραγματοποιηθεί σε
διαγωνισμούς κατάταξης στο Π.Σ. και στο πρόσφατο παρελθόν.
Κύριε Υπουργέ
Αναμένουμε να δώσετε και μια επίσημη θετική απάντηση προς τους ίδιους τους επιλαχόντες
για τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με το σοβαρό ζήτημα που τους αφορά, προκειμένου να
μπει ένα τέλος στην αγωνία αυτών των ανθρώπων, καθώς και στην άσχημη ψυχολογική και
οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν περιμένοντας εδώ και χρόνια, να υλοποιηθεί η
πρόσληψή τους.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτρης

