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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Θέμα: «Ψήφισμα Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών
ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π»
Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑ.ΣΥ.Π.) με
ψήφισμά του (Α.Π. 381/5-11-2021) κάλεσε σε συγκέντρωση στις 5 Νοεμβρίου
2021, έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
όλους τους εποχικούς πυροσβέστες προκειμένου να λάβουν μια σαφή
απάντηση από την Πολιτική Ηγεσία σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον, με
τα γνωστά συμβάντα που έλαβαν χώρα και τα οποία οδήγησαν στον
τραυματισμό από τις αστυνομικές δυνάμεις ενός εκ των συμβασιούχων
πυροσβεστών.
Στο ψήφισμά τους οι Εποχικοί Πυροσβέστες αναφέρονται στις αξιοκρατικές
διαδικασίες με τις οποίες προσλήφθηκαν, περνώντας αθλητικές δοκιμασίες,
με προκήρυξη υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, ενώ επισημαίνουν πως κάθε
χρόνο

πραγματοποιούν

υγειονομικές

εξετάσεις

11

και

12

ιατρικών

ειδικοτήτων, αξιολογούνται από τους Αξιωματικούς τους για τις επιδόσεις τους
σε πραγματικά συμβάντα, είναι πάντα στην πρώτη γραμμή στη μάχη με τις
πυρκαγιές, υπερβαίνοντας πολλές φορές τα όρια του καθήκοντος και
θέτοντας τις ζωές τους σε κίνδυνο, προκειμένου να προστατέψουν τις ζωές
των συμπολιτών τους, τον φυσικό πλούτο της πατρίδας, τις ιδιωτικές και
δημόσιες περιουσίες.
Επίσης, όπως αναφέρουν στο ψήφισμα, οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες
αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους βραχίονες του Πυροσβεστικού
Σώματος, καθώς έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία, η οποία έχει
πρωταρχική σημασία στο επάγγελμα του Πυροσβέστη, ενώ σύμφωνα με το
ΔΠ38/20, τους έχουν ανατεθεί ανάλογα καθήκοντα με το Μόνιμο Προσωπικό,
τα οποία τους επιτρέπουν να επιχειρούν σε όλα τα συμβάντα (αστικά και
δασικά). Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στις αρχές της φετινής Αντιπυρικής

Περιόδου, κατά την καταστρεπτική πυρκαγιά που έλαβε χώρα στα Γεράνια
Όρη, οι Εποχικοί Πυροσβέστες ήταν στην πρώτη γραμμή, χωρίς να έχουν
εγκριθεί οι επιπλέον ώρες τους και τα εκτός έδρας, ενώ πέρυσι κατά τη λήξη
της αντιπυρικής περιόδου στο φονικό σεισμό της Σάμου, οι εκείνοι συνέχιζαν
να εργάζονται ανιδιοτελώς μετά τη λήξη της σύμβασής τους, συμβάλλοντας
και στις δύο περιπτώσεις τα μέγιστα στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς και
στη διάσωση πολιτών, παραμερίζοντας το προσωπικό συμφέρον τους ενόψει
του γενικού καλού, αγοράζοντας ακόμη και τον εξοπλισμό με δικούς τους
πόρους, καθώς αυτός που τους έχει χορηγηθεί είναι ακατάλληλος και δεν
πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Η έρευνα που διεξήχθη από την Ένωση Πτυχιούχων του Πυροσβεστικού
Σώματος, έδειξε πως υπάρχει ένα τεράστιο Ηλικιακό Κενό μεταξύ των ηλικιών
24-45 χρόνων, εξαιτίας της αδυναμίας που υπήρχε να προσληφθεί μόνιμο
προσωπικό κατά τις περιόδους της οικονομικής κρίσης, το οποίο θα
μπορούσε κάλλιστα να καλυφθεί από το Εποχικό Προσωπικό που βρίσκεται
στην κατάλληλη ηλικία και διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα.
Όπως αναφέρει το Σωματείο «Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε στην πατρίδα
μας τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Το Πυροσβεστικό Σώμα αναλαμβάνει
συνεχώς νέες αρμοδιότητες και νέες αποστολές χωρίς να προσλαμβάνει
προσωπικό, ενώ κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων.
Σύμφωνα με τις Εκθέσεις του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, τα
οργανικά κενά είναι πολύ μεγάλα και οι ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό δεν
είναι πλέον εποχικές, αλλά δωδεκάμηνες, διότι μετά τις πυρκαγιές έρχονται
και οι πλημμύρες, ενώ τα τροχαία, οι σεισμοί και οι απεγκλωβισμοί με τις
διασώσεις ανθρώπων και ζώων, συμβαίνουν όλο το χρόνο.
Λόγω της υποστελέχωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, η κατάσταση στο
μόνιμο προσωπικό έχει γίνει ιδιαίτερα ασφυκτική με αποτέλεσμα την
ατελείωτη υπερεργασία και τις εξοντωτικές επιφυλακές καθώς στους
περισσότερους μόνιμους οφείλεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός ημερών
αδείας, όπως και περισσότερες από 200-300 ημέρες ρεπό στον καθένα, που
σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και τα 600 οφειλόμενα ρεπό.
Η ΠΑ.ΣΥ.Π. διεκδικεί την άμεση αξιοποίηση των Εποχικών Πυροσβεστών ως
Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με τον Προϋπάρχοντα ν.3938/11 και
με τα ηλικιακά κριτήρια με τα οποία έχουν προσληφθεί ως Εποχιακοί. Έτσι,

και το κράτος με ένα μικρό κονδύλιο θα αποκτήσει επιπλέον μάχιμο και
έμπειρο προσωπικό που θα μπορεί να επιχειρεί 12 μήνες τον χρόνο αντί 6 και
παράλληλα θα εξοικονομήσει τα χρήματα των επιδομάτων που δίνονταν
μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. »
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες
προσφέρουν τα πιο παραγωγικά τους χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα, κάτω
από

ιδιαίτερα

επικίνδυνες
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με

δεκάδες

τραυματισμούς κάθε χρόνο και φυσικά με τους 14 νεκρούς που έχουν
θρηνήσει ως κλάδος;
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Γνωρίζετε
προσωπικό

την

δύσκολη

του

κατάσταση

Πυροσβεστικού

που βιώνει
Σώματος

το

μόνιμο

εξαιτίας

της

υποστελέχωσής του;
2. Πόσοι είναι οι μόνιμοι πυροσβέστες και πόσοι θα όφειλαν να είναι
με βάση τις ανάγκες που ολοένα και αυξάνονται δεδομένης και της
κλιματικής αλλαγής;
3. Ποιά μέτρα θα ληφθούν για να μην υπερεργάζονται οι μόνιμοι
πυροσβέστες και να μπορέσουν να κάνουν χρήση των ημερών
αδείας που τους οφείλονται εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και
των οφειλόμενων ρεπό που έχουν συσσωρευτεί και σε ορισμένες
περιπτώσεις φθάνουν τα 600;
4. Γιατί

δεν

αξιοποιείτε

τους

Εποχικούς

Πυροσβέστες

ως

Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με τον ν. 3938/11 και με τα
ηλικιακά κριτήρια με τα οποία προσελήφθησαν ως Εποχιακοί, για
να αποκτήσει με τον τρόπο αυτό το σώμα επιπλέον μάχιμο και
έμπειρο προσωπικό;
5. Γνωρίζετε ότι οι Εποχικοί Πυροσβέστες αγοράζουν τον εξοπλισμό
με δικούς τους πόρους καθώς αυτός που τους χορηγείται είναι
ακατάλληλος και δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές; Για
ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν
ώστε να τους παρέχεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός από το
Κράτος, ως οφείλει;

6. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε πως θα προστατεύονται οι
πυροσβέστες στις ιδιαίτερες επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες
που εργάζονται;
7. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για να εξασφαλισθεί η προστασία
και η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας των συμβασιούχων
πυροσβεστών;
8. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας βιώνει τις
συνέπειες της κλιματικής κρίσης, πώς θα αντιμετωπίσετε τα μεγάλα
οργανικά κενά που υπάρχουν στο σώμα, αλλά και τις ανάγκες σε
επιπλέον προσωπικό δεν είναι εποχικές αλλά ετήσιες και συνεχώς
αυξανόμενες;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

