Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των θεμάτων των
Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Βασίλης Κικίλιας,
συναντήθηκε με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών
Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με επικεφαλής τον
πρόεδρο κ. Αλέξανδρο Φαραντάκη, ο οποίος έθεσε το ζήτημα της
μονιμοποίησης των Π.Π.Υ. και περιέγραψε την υπάρχουσα εργασιακή
κατάσταση των εργαζομένων του κλάδου του.
Με τη συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε ο διάλογος, που είχε ήδη ξεκινήσει από
τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, με την πολιτική και φυσική ηγεσία του
Πυροσβεστικού Σώματος και την συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και
εκπροσώπων των Πενταετούς Υποχρέωσης Πυροσβεστών. Κατά το διάλογο
αυτό διερευνήθηκαν οι δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος της
τριχοτόμησης του Πυροσβεστικού Σώματος και του καθεστώτος εργασίας των
υπαλλήλων του, ζήτημα που δυσχεραίνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του
Σώματος, καθώς υπάρχει ανομοιομορφία καθηκόντων και εργασιακών
υποχρεώσεων.
Με γνώμονα την άρτια επιχειρησιακή ικανότητα του Πυροσβεστικού Σώματος,
αλλά και τις τοποθετήσεις των αρμοδίων οργάνων, στα αποτελέσματα της
συνάντησης συγκαταλέγονται η συμφωνία προώθησης των διαδικασιών
μονιμοποίησης όσων πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο Νόμος (3938/2011)
νωρίτερα από τη λήξη της πενταετίας σε εφαρμογή του Ν. 4249/2014
προβλέποντας και την ανανέωση της πενταετούς θητείας όσων δεν
συμπεριληφθούν στη ρύθμιση μονιμοποίησης με επέκταση δυνατότητας
ανανέωσης της θητείας μέχρι της συνταξιοδότησής τους.
Επίσης, άμεση κάλυψη των κενών θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης από τον πίνακα επιλαχόντων αυτής της κατηγορίας και ένταξη
των εποχικών πυροσβεστών με έτη πρόσληψης το 2008-2009 στο τέλος του
πίνακα επιλαχόντων των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, με την
προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.
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Τέλος, αποφασίστηκε, για την αντιμετώπιση ενός
προβλήματος, η θεσμοθέτηση των καθηκόντων των Π.Π.Υ.

ακόμη

χρόνιου

Οι διαδικασίες υλοποίησης των συμφωνηθέντων αποτελούν προτεραιότητα και
υπό το πρίσμα αυτό άρχισε ήδη η προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και η
συνεννόηση για την ταχεία επίλυση των ζητημάτων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων.
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