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                                                Προς: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο 
 

 

                                           Κοιν/ση: Κο Υπουργό Εσωτερικών Σκουρλέτη Παναγιώτη  

                                                           Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Καπάκη Ιωάννη 

                                                              Πολιτικά Κόμματα - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Εργαζόμενους στο Π.Σ. 
 

Θέμα: « ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                

              ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ »  

  

Κύριε Υπουργέ 
  Από τις 17 – 10 – 2016 σας είχαμε ενημερώσει με ανακοίνωσή μας για το ζήτημα της πρόσληψης των 

επιτυχόντων επιλαχόντων που προέκυψαν από τον τελευταίο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων 

Πυροσβεστών του 2011, πριν από τη θεσμοθέτηση του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων για τις 

προσλήψεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων. Πρόκειται για μία πρόσληψη που έχει καθυστερήσει 

πολλά χρόνια να υλοποιηθεί, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους οι 725 θέσεις 

του συγκεκριμένου διαγωνισμού κατάταξης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 

35 του νόμου 4029/2011).  

 

  Στην παρέμβασή μας είχαμε τονίσει ότι επιβάλλεται να υλοποιηθεί άμεσα η πρόσληψη των επιτυχόντων 

επιλαχόντων του διαγωνισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα και το δικαιούνται 

σύμφωνα με την νομοθεσία, προκειμένου να διευρυνθεί έστω και στο ελάχιστο, η ελλιπής υπάρχουσα 

δύναμη των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.  

 

 Μέχρι σήμερα και παρά τις παρεμβάσεις μας, τις αιτήσεις και τα υπομνήματα που σας έχουν υποβάλλει 

αρκετοί επιλαχόντες του διαγωνισμού, αλλά και την ερώτηση Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. στο κοινοβούλιο, 

δεν έχει υπάρξει καμιά ανταπόκριση και ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου σε ότι αφορά το 

χρονικό διάστημα της υλοποίησης της πρόσληψης των επιλαχόντων, όπως καμιά ανταπόκριση δεν υπήρξε 

και από την προηγούμενη κυβέρνηση και την Πολιτική Ηγεσία. 

  Κύριε Υπουργέ 

 

  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 Πυροσβεστικού 

Σώματος, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τη μονιμοποίηση όλων των 5ετών και συμβασιούχων 

συναδέλφων μας.  

 

  Με αφορμή όμως, ότι τη χρονική περίοδο που διανύουμε το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει τη 

μεγαλύτερη έλλειψη μόνιμου 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.  

 

  Για τους λόγους αυτούς, θα διεκδικήσουμε να πραγματοποιηθούν και οι προσλήψεις όλων των 

επιτυχόντων επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης του 2011.  

 

  Αναμένουμε να δώσετε μια απάντηση προς τους ίδιους τους επιλαχόντες, για τις προθέσεις της 

κυβέρνησης σχετικά με το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρόσληψης τους, καθώς και τον 

αριθμό των θέσεων που θα καλύψουν.  
   Ζητάμε να μπει ένα τέλος στην αγωνία αυτών των ανθρώπων και στην άσχημη ψυχολογική και 

οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν.  

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης 
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