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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
Την Τρίτη 17/04/2018 οι εκπρόσωποι του ΠΑ.ΣΩ.Π.Π.Υ. συναντήθηκαν στο
Α.Π.Σ. με τους υπεύθυνους των τμημάτων και με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώματος κύριο Τερζούδη Σωτήριο.

Τα Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί στο
ακέραιο η διαδικασία ένταξης των 2162 Π.Π.Υ. στο μόνιμο προσωπικό, αναμένονται
εντός των προσεχών ημερών. Το νομικό τμήμα του Α.Π.Σ. υπέβαλε σήμερα προς το
Σ.Τ.Ε. μια «αίτηση επίσπευσης» των διαδικασιών. Στόχος είναι τα Π.Δ. να
δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το συντομότερο δυνατόν,
ώστε να καταβληθεί εγκαίρως και η αντίστοιχη μισθοδοσία.
Σημειωτέον ότι η πρώτη μισθοδοσία υπό το νέο καθεστώς (από 1η Απριλίου 2018
όπως η Κ.Υ.Α. ορίζει) δύναται να καταβληθεί μόλις εκδοθεί το Π.Δ. που απονέμει
τον βαθμό του Πυρ/στη γενικών υπηρεσιών. Κατά το μεσοδιάστημα αυτό, οι 2162
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Π.Π.Υ. επί της ουσίας δεν ανήκουν σε κανένα μισθολόγιο. Πρόκειται για ένα ζήτημα
τεχνικής φύσεως το οποίο ευελπιστούμε να επιλυθεί εγκαίρως.
Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, πρέπει από πλευράς Α.Π.Σ. να
τακτοποιηθούν ζητήματα κατανομής υπηρετούσας δύναμης, κάλυψης κενών θέσεων,
οργανογράμματος, κ.λ.π.
Πολλάκις έχουμε αναφέρει ότι το σωματείο μας εδώ και πολύ καιρό ζητά επιμόνως
έναν νέο κανονισμό μεταθέσεων, δίκαιο, σύγχρονο και απλό, με μοριοδότηση και
συγκεκριμένη διάρκεια στην μετάθεση του υπαλλήλου, που θα επιμερίζει τα βάρη και
δεν θα καταδικάζει κανέναν. Καθώς « ανάγκα και Θεοί πείθονται », η πολιτική και
φυσική ηγεσία έχει ήδη ξεκινήσει το εγχείρημα αυτό, το οποίο αναμένεται να
τελεσφορήσει μετά την αντιπυρική περίοδο. Έτσι θα δοθεί οριστική λύση σε όλα τα
αναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο ζητήματα, καθώς και σε χρόνιες αδικίες.
Ας ελπίσουμε να μην εμφανιστούν κολλήματα επί του θέματος. Εμείς από πλευράς
μας θεωρούμε πως η αδιάλειπτη παρουσία και αρωγή μας είναι πιο αναγκαία από
ποτέ με δεδομένο ότι εκπροσωπούμε υπαλλήλους μιας νεότερης γενιάς.
Έως τότε, στο εγγύτατο μέλλον, δεν θα λάβουν χώρα μαζικές μεταθέσεις.
Αναμένονται κάποιες μετακινήσεις προσωπικού σε κοντινές αποστάσεις ούτως ώστε
να καλυφθούν οι υπηρεσίες που αδυνατούν πραγματικά να αντεπεξέλθουν στις
επιχειρησιακές τους υποχρεώσεις. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η
προβλεπόμενη από τον ισχύοντα κανονισμό μεταθέσεων, ήτοι οι από υπεράριθμη
υπηρεσία κατά βαθμό, αρχαιότητα, και οικογενειακή κατάσταση.
Ως προς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, θα ξεκινήσουν να χορηγούνται κράνη για
επέμβαση σε αστικά συμβάντα έστω και τμηματικά.
Συνάδελφοι επισημαίνουμε ότι η ενημέρωση που σας παρέχουμε βασίζεται στην
πρόσφατη ενημέρωση που κι εμείς λαμβάνουμε ύστερα από συζητήσεις
συνοδευόμενες πάντα από παράθεση επιχειρημάτων. Σίγουρα τα δύσκολα δεν
πέρασαν ακόμα και προκλήσεις συνεχίζουν να ανακύπτουν.
Εκ του
Διοικητικού Συμβουλίου
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