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Θέμα: «Άμεση λύση των προβλημάτων που ταλανίζουν τους 121 συναδέλφους Π.Π.Υ. εξ ιδιωτών». 

Κύριε Αρχηγέ 

Συμπληρώνονται σχεδόν δέκα 10 μήνες από την ημέρα που οι 121 συνάδελφοι μας Πυροσβέστες Πενταετούς 
Υποχρέωσης εξ ιδιωτών, αποφοίτησαν από την Πυροσβεστική Ακαδημία και συνεχίζουν να βρίσκονται υπό 
καθεστώς διάθεσης της υπηρεσίας, χωρίς να  γνωρίζουν πότε και που θα τοποθετηθούν.  

Η παραπάνω πολύμηνη κατάσταση είναι υπαίτια για σοβαρά υπηρεσιακά και οικογενειακά προβλήματα με τα 
οποία έρχονται εδώ και καιρό αντιμέτωποι, με κάποιους εκ των συναδέλφων αυτών να αναγκάζονται να διαμένουν 
εντός των πυροσβεστικών εγκαταστάσεων.  

Η αβεβαιότητα, η επί μακρόν απουσία από τις οικογένειες τους και οι χαμηλές αποδοχές, λειτουργούν ως 
ανασταλτικοί παράγοντες στην εξέλιξη μιας φυσιολογικής και αξιοπρεπούς ζωής, διαταράσσοντας την προσωπική 
και οικογενειακή γαλήνη που είναι άκρως απαραίτητη σε όλους μας.   

Σύμφωνα με σχετική έγγραφη απάντηση που έχει δοθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα στις 21-04-2017  από τον 
Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών η τοποθέτηση των εν λόγω συναδέλφων Π.Π.Υ. θα πραγματοποιηθεί έως την 15η 
Μαΐου 2017 και σύμφωνα πάντα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.  

Από την περιρρέουσα υπηρεσιακή φημολογία οι ανάγκες αυτές προσδιορίζονται κυρίως στις περιοχές Κεφαλονιάς, 
Ζακύνθου, Λέσβου και Σάμου που αποδυναμώθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες και τα κλιμάκια, προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της εκμεταλλεύτριας εταιρίας των περιφερειακών αεροδρομίων.  

Είναι πολύ νωπή η εμπειρία από τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους συναδέλφους και τις 
οικογένειες τους από το ξεσπίτωμα που υπέστησαν με ευθύνη της κυβέρνησης με μεταθέσεις και μετακινήσεις για την 
κάλυψη των προαναφερόμενων συμφερόντων, μακριά από τα σπίτια τους και τις οικογένειες τους, σε περιοχές χωρίς 
υποδομές και μέριμνα για την κάλυψη της διατροφής και της στέγασης τους.  

 Είναι δεδομένο ότι μια ανάλογη εξέλιξη θα επιφέρει ανάλογα προβλήματα και για τους 121 συνάδελφους μας, οι 
οποίοι σύμφωνα και με το ισχύον καθεστώς των μεταθέσεων, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υποστούν και νέο 
ξεσπίτωμα με εξοντωτικές μεταθέσεις και μετακινήσεις για την κάλυψη των ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό, 
εξωθώντας τους  με αυτόν τον τρόπο σε έσχατες λύσεις όπως είναι η παραίτησή τους από το Π.Σ., κάτι που 
διαπιστώνεται να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα από τις σχετικές αποφάσεις απόλυσης. 

Κύριε Αρχηγέ 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη την αντίθεση της σε κάθε γεγονός 
που υποπίπτει στην αντίληψη της και είναι σε βάρος των πυροσβεστών και της πυρασφάλειας της χώρας. Ζητάμε 
από εσάς να ενημερώσετε άμεσα τόσο εμάς όσο και τους ενδιαφερόμενους για τους ακριβείς σχεδιασμούς σχετικά με 
τον τρόπο λήξης της διάθεσης τους και της οριστικής τους τοποθέτησης.  

Ανυποχώρητα όμως συνεχίζουμε να διεκδικούμε: 

• Να μετατεθούν άμεσα  και οι 121 συνάδελφοι Π.Π.Υ. στον τόπο συμφερόντων τους. 
• Την κατάργηση των Π.Δ. που ξεσπιτώνουν τους συναδέλφους με μεταθέσεις και μετακινήσεις. 
• Να επιστέψουν στα σπίτια τους όλοι οι συνάδελφοι που μετατεθήκαν χωρίς τη θέληση τους και μέχρι τότε 

να εξασφαλιστεί δωρεάν σίτιση και διαμονή τους σε κατάλληλες οικίες, με ευθύνη του κράτους. 

• Να αυξηθούν οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το Π.Σ., να μονιμοποιηθούν όλοι οι 5ετεις και 
συμβασιούχοι συνάδελφοι και να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 

Για  την  Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Δημήτρης Βλάχος  
 

http://www.eakp.gr/
mailto:eakp1999@gmail.com

