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Βασίλειο
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Ε.Υ.Π.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης – Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Υπαλλήλους
του Π.Σ.
Θέμα : «Ορισμός πυροσβεστικών υπαλλήλων σε επιφυλακή, σε αντίθεση με την ισχύουσα
νομοθεσία»
Κύριε Περιφερειάρχη
Συνάδελφοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες του νομού Ροδόπης, μας ενημέρωσαν ότι στο φύλλο
ημερήσιων υπηρεσιών τους, υπάλληλοι που τελούν σε ελευθερία από υπηρεσία αναγράφονται και
ορίζονται σε επιφυλακή.
Μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχηγού του Π.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τον χρόνο εργασίας των συναδέλφων μας που μετατίθενται στα αεροδρόμια, και
αρκετές αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται από διάφορες πλευρές, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι
στις προθέσεις της Πολιτικής και της Φυσικής Ηγεσίας, ο ορισμός των υπαλλήλων σε
επιφυλακή σε πάγια και σταθερή βάση, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις του
Π.Σ. σε μόνιμο προσωπικό. Με τον αγώνα μας στα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος
συνεχίζουμε να διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των 5ετούς θητείας και
των συμβασιούχων συναδέλφων και προστασία του ωραρίου και του ελεύθερου χρόνου των
πυροσβεστών.
Ο συγκεκριμένος ορισμός όμως, των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε επιφυλακή σε σταθερή
βάση, γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 210/1992), καθώς και όλων των
σχετικών Διαταγών του Α.Π.Σ. ( βλ. site eakp.gr )
Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το υπ αριθ. 45885 Φ.105.9/6-9-2016 πρόσφατο διευκρινιστικό
έγγραφο Αρχηγού του Π.Σ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες του Σώματος και
αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η θέση σε κατάσταση επιφυλακής του πυροσβεστικού
προσωπικού προκύπτει ως αναγκαιότητα εκτάκτου χαρακτήρα και για τους λόγους που την
δικαιολογούν και όχι ως μια πάγια και διαρκής κατάσταση που αποτυπώνεται σε καθημερινή
βάση».
Κύριε Περιφερειάρχη
Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για την ορθή αναγραφή των υπηρεσιών και να σταματήσει
ο ορισμός των υπαλλήλων σε επιφυλακή, χωρίς να υπάρχουν συμβάντα. Επίσης να δικαιωθούν
οι συνάδελφοι τα αντίστοιχα ρεπό, από τον μέχρι τώρα ορισμό τους σε κατάσταση επιφυλακής.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτρης

