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Ηράκλειο, 13-4-2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Θέμα: Πρόταση για μείωση των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν στο πεζοπόρο
τμήμα Κρήτης
Σε επιστολή του το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου «Οι τρεις Παίδες εν
καμίνω» αναφέρει ότι συγκεκριμένα, παρά τη μετάταξη σε Ειδικών Καθηκόντων
από Γενικών Καθηκόντων μέρος του Προσωπικού και την αναγκαστική μετακίνηση
υπαλλήλων στον 3ο ΠΣ Ηρακλείου (Λιμάνι) λόγω της έλλειψης μαχίμων υπαλλήλων
για την λειτουργία του σταθμού, τις μεταθέσεις 6 Ανθυποπυραγών εκ Πυρονόμων
του ειδικού τμήματος, την όλο και αυξανόμενη οικονομική και επιχειρηματική
δραστηριότητα και την παρουσία κρίσιμων υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου, την μετακίνηση ως επικεφαλής -εκπαιδευτές 10 τουλάχιστον υπαλλήλων
από την υπάρχουσα δύναμη στο νεοσύστατο τμήμα ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στο
Ηράκλειο Κρήτης και τις συνταξιοδοτήσεις Υπαλλήλων, οι κενές θέσεις στην
Περιφερειακής Ενότητας μας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9875 Φ.202.3/14.2.2022
διαταγή αντί να αυξηθούν, συνέχισαν την σταδιακή πτωτική πορεία των τελευταίων
ετών και φέτος μηδενίστηκαν.
Όλα τα παραπάνω καθιστούν παντελώς αδύνατη την εφαρμογή του σχεδίου
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών κατά την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο στην
Περιφερειακή Ενότητα μας, αφού θα κληθούμε με λιγότερο σε σχέση με πέρυσι
προσωπικό να ανταποκριθούμε σε ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις.
Για την άμεση αντιμετώπιση των παραπάνω δυσλειτουργιών θεωρούνε ως πιο αξιόλογη
και άμεσα εφαρμόσιμη ρεαλιστική λύση λόγω και του ότι στον νομό πλέον θα εδρεύει η
νεοσύστατη ειδική μονάδα ΕΜΟΔΕ, την μείωση των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν
κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο στο πεζοπόρο τμήμα Κρήτης από τα 72 μέλη
τουλάχιστον σε 55. Γνωρίζοντας , όμως, ότι δεν υπάρχει «μαγικό ραβδί» που να επιφέρει
άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, θεωρούνε ότι με την αποδοχή της πρότασης αυτής θα
επιτύχουνε ένα σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Θα λάβετε υπόψη σας τη λύση που προτείνει το Σωματείο;
Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

