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ΑΘΗΝΑ 28 Ιουνίου  2012                       
                                                                  Προς:     Κο  Αρχηγό Π.Σ. Μπονάτσο Παναγιώτη 
  
                                                                  Κοιν/ση: Κο Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του   
                                                                                        Πολίτη ∆ένδια Νικόλαο                                                        
                                                                                        Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/µιες Ενώσεις - Εργαζόµενους Π.Σ.                     
  

    ΘΕΜΑ : «Επαναπρόσληψη των εποχικών συµβασιούχων συναδέλφων µας»  
 
Κύριε Αρχηγέ, 
    Με την υπ’ αριθ. 34014 οικ. Φ. 300.16/15-62012 απόφαση σας, καλέσατε τους ∆ιοικητές των 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών να προβούν στις διαδικασίες επαναπρόσληψης των εποχικών συµβασιούχων 
πυροσβεστών, που µεταξύ άλλων δεν έχουν τα κωλύµατα των άρθρων 33 και 34 του νόµου 4029/2011 
«Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις». 
Επίσης µε την υπ’ αριθ. 24832 οικ. 300.16/19-6-2012 διευκρινιστική, καλείτε να εφαρµοστούν οι παράγραφοι 4 
και 5 του άρθρου 33 του νόµου 4029/2011. 
    Η εφαρµογή των ανωτέρω αποφάσεων είχε ως αποτέλεσµα, οι εποχικοί συµβασιούχοι πυροσβέστες 
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του νόµου 4029/2011 (εκπλήρωση 
στρατιωτικών υποχρεώσεων ως ικανοί Κατηγορίας Ι1), να µην έχουν τη δυνατότητα επαναπρόσληψης στο 
Π.Σ. 
    Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις πρόσληψης των εποχικών συµβασιούχων πυροσβεστών, ορίζονται 
αποκλειστικά και µόνο µε το προεδρικό διάταγµα 124/2003 «Κανονισµός πρόσληψης προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώµα ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» και 
συγκεκριµένα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω διατάγµατος.  
    Εποµένως δεν είναι δυνατό να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 του νόµου 4029/2011 και ιδιαίτερα 
της παραγράφου 4, δηλαδή «η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως ικανοί κατηγορίας Ι1» των ανωτέρω 
υπαλλήλων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη τους. 
    Σηµειωτέον δε ότι η απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006 για την κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης 
χιλίων εννιακοσίων έξι (1.906) πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, (∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/34/12334/15-6-2012) 
ορίζει ρητά πως η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, του 
άρθρου 6 του ν. 3103/2003, του π.δ. 124/2003, καθώς και του π.δ 121/2007, χωρίς να γίνεται καµία αναφορά 
στις διατάξεις του ν. 4029/2011. 
    Κύριε Αρχηγέ, σας καλούµε να απαλείψετε από τη διαταγή επαναπρόσληψης εποχικών συµβασιούχων 
πυροσβεστών, την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του ν. 4029/2011, ώστε να 
επαναπροσληφθεί άµεσα το σύνολο των 1.906 συµβασιούχων συναδέλφων µας, ως ελάχιστη ένδειξη 
αναγνώρισης της πολυετούς προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώµα και την Ελληνική κοινωνία 
γενικότερα, ενέργεια που από την πλευρά της πολιτείας δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. 
    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων των συµβασιούχων 
συναδέλφων, µέχρι την οριστική τους δικαίωση που θα επέλθει µε την µονιµοποίησή τους µε καθεστώς 
πλήρους και σταθερής σχέσης εργασίας.  
 

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 
Τα µέλη  του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

 
Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος  
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