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ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Κύριε Υπουργέ
Από τις 30 Ιανουαρίου 2015, σας έχουμε αποστείλει τις προτάσεις μας για το σύνολο των θεσμικών,
υπηρεσιακών, εργασιακών και οικονομικών ζητημάτων, που απασχολούν τους χιλιάδες συναδέλφους που
εκπροσωπούμε.
Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση από μέρους σας στην κατεύθυνση της επίλυσής τους,
στη βάση των κύριων παραμέτρων που έχουν επισημανθεί στις υποβαλλόμενες προτάσεις μας.
Επιπλέον, πέραν των βασικών αιτημάτων μας, όπως, η αναδιοργάνωση της υπηρεσίας, η αναβάθμιση
των υποδομών του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης, η μονιμοποίηση όλων των 5ετούς θητείας και
συμβασιούχων συναδέλφων, η μισθολογική και ασφαλιστική μας αποκατάσταση, ο εκδημοκρατισμός του
εσωτερικού κανονισμού, η σύσταση αξιοκρατικού κανονισμού μεταθέσεων, η εφαρμογή των ασφαλών
συνθηκών στην εργασία μας, υπάρχουν ορισμένα τρέχοντα και βασικά προβλήματα τα οποία θα έπρεπε
να έχουν επιλυθεί άμεσα από την πλευρά του υπουργείου, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις σας κατά τη
συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας.
Συγκεκριμένα, αιτήματα τα οποία στην πλειοψηφία τους συνάδουν επακριβώς με την ισχύουσα
νομοθεσία και προϋποθέτουν ελάχιστη ή μηδενική σε αρκετές περιπτώσεις κρατική χρηματοδότηση, όπως:
 Η αποκατάσταση του βαρύτατα τραυματισμένου συναδέλφου μας από τη Μυτιλήνη και η ολοκλήρωση
της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να εξακριβωθούν οι αιτίες που προκάλεσαν τις
σοβαρές βλάβες στην υγεία του εν ώρα υπηρεσίας, εάν εφαρμόστηκαν τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
 Η αντικατάσταση των χαλύβδινων φιαλών των αναπνευστικών συσκευών που έχουν αποδειχτεί
εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών, με φιάλες αλλά και
αντίστοιχες αναπνευστικές συσκευές νέου τύπου, με σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
 Η μετεγκατάσταση των πυροσβεστικών υπηρεσιών που στεγάζονται σε ακατάλληλες κτηριακές
εγκαταστάσεις και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων μας.
 Η χορήγηση της απαιτούμενης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης και η παράλληλη αξιοποίηση όλων
των εναλλακτικών μεθόδων θέρμανσης στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, με την εγκατάσταση των
ανάλογων θερμαντικών συσκευών.
 Η αποκατάσταση των θιγόμενων συναδέλφων μας από τις αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων, με τη μετάθεσή τους στον τόπο συμφερόντων τους. Όπως και η
εξάλειψη του φαινόμενου των μακροχρόνιων ρουσφετολογικών αποσπάσεων, που ενισχύει το
αίσθημα αδικίας και τον εμπαιγμό που υφίστανται οι συνάδελφοι που περιμένουν επί σειρά ετών τη
μετάθεσή τους, στον τόπο τους.
 Η χορήγηση της βραχείας άδειας στους νεοεξερχόμενους από τη Σχολή Πυροσβεστών συναδέλφους
μας, την οποία παράνομα αρνήθηκε να χορηγήσει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
 Η κατάργηση του Π.Δ. 93/2014 που καταργεί βασικά δικαιώματα των πυροσβεστών στο ισχύον
καθεστώς των μεταθέσεων και ανατρέπει τον προσωπικό και οικογενειακό τους προγραμματισμό.
 Η χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων για την ανατροφή των παιδιών, στο σύνολο των
υπαλλήλων του Π.Σ. σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, στα πλαίσια της ισονομίας και της
ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων.
 Η πρόσληψη των επιλαχόντων του τελευταίου διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών, μέχρι
τη συμπλήρωση των θέσεων που καθορίζονται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

 H επαρκής καθαριότητα στους χώρους εργασίας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις
υπηρεσίες που παρουσιάζουν ελλείψεις.
 Η αμοιβή της υπερωριακής εργασίας του ένστολου προσωπικού, προς άρση της διαχρονικής άνισης
μεταχείρισης σε σχέση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και της απαράδεκτης
επιλεκτικής εφαρμογής του ισχύοντος συστήματος υπερωριακής αμοιβής, σε μια μειοψηφία ένστολων
υπαλλήλων, με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων.
 Η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης και οδοιπορικών εξόδων συμμετοχής στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων, σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους.
Κύριε Υπουργέ
Συνεχίζοντας τον αγώνα για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της
υπηρεσίας μας, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας για την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων που
σας αναφέρουμε.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτρης - Ζαμπάτης Σπύρος

