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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 στην Θεσσαλονίκη, οι εκπρόσωποι των Σωματείων
συναντήθηκαν με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα
Γεροβασίλη, και με τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Παναγιώτη Σκουρλέτη.

Αναφορικά με την προσεχή ένταξη των 2162 Π.Π.Υ. στο μόνιμο προσωπικό, λάβαμε
την διαβεβαίωση ότι ο κύβος ερρίφθη και η ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος
είναι πλέον ζήτημα χρόνου και λοιπών διαδικαστικών διαδικασιών. Το μεγάλο βήμα
έχει ήδη συντελεστεί καθώς οι συναρμόδιοι υπουργοί έχουν συνυπογράψει την
απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση. Απομένει εντός ολίγου η δημοσίευσή της
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ενώ ακολουθούν 2 Προεδρικά Διατάγματα.
Έπειτα, συζητήσαμε περί του τι μέλλει γενέσθαι με όλους τους υπόλοιπους Π.Π.Υ.
πέραν των προαναφερθέντων 2162. Εξηγήσαμε ότι απομένουν περίπου 200
συνάδελφοι οι οποίοι θα ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό μόλις συμπληρώσουν

πενταετή θητεία, και περίπου 1500 οι οποίοι δεν προβλέπεται να ενταχθούν στο
μόνιμο προσωπικό.
Με δεδομένο ότι όλοι οι Π.Π.Υ. απασχολούνται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
και ήδη βαρύνουν τον Κρατικό προϋπολογισμό, αναζητήσαμε τρόπους ούτως ώστε οι
εν λόγω συνάδελφοι, είτε μέχρι την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό (οι πρώτοι
200), είτε μέχρι την συνταξιοδότησή τους (οι λοιποί 1500) να αξιοποιηθούν
ουσιαστικά στις υπηρεσίες τους ανά την επικράτεια και να εργάζονται πλήρεις
ωραρίων συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού
Σώματος και στην πλήρη εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού και κατά τις
νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Η δοθείσα απάντηση είναι πως η ασφάλεια και προστασία του πολίτη και του
περιβάλλοντος είναι μείζονος σημασίας ζήτημα για την Κυβέρνηση. Επομένως η
πρότασή μας θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και θα αρχίσουν οι απαραίτητες επί του
θέματος συζητήσεις.

Συνάδελφοι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια αποσκοπώντας στην διαρκή
βελτίωση της λειτουργίας του Π.Σ. και κατ’ επέκταση των συνθηκών εργασίας όλων
των υπαλλήλων του. Προσδοκούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από
διακρίσεις και έριδες ώστε με ομοψυχία όλοι οι εργαζόμενοι να επιτελούν
απρόσκοπτα το πυροσβεστικό τους καθήκον.
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