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ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
και Διαχείρισης Κρίσεων
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
3) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη
ΚΟΙΝ.: 1) Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου
2) Βουλευτές Περιφέρειας Πελ/σου
3) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Μέλη μας

Θέμα: «Αύξηση οργανικών θέσεων για το έτος 2021».
Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Σωματείο
έχει την υποχρέωση να αναδεικνύει τα προβλήματα που δημιουργούνται στους συναδέλφους
της και να προσπαθεί για την επίλυσή τους μέσα από διάλογο. Με το παρόν έγγραφο σας
υποβάλουμε διαπιστώσεις και προτάσεις για προβλήματα που μας απασχολούν.
1) Έχοντας υπόψη την τελευταία κατανομή οργανικών θέσεων έτους 2020, μετά την ψήφιση
του ν. 4662 /7-2-2020 αλλά και των μεγάλων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, οι Νομοί της
Περιφέρειας Πελοποννήσου φαίνεται να αδικήθηκαν. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θεωρείται
δύσκολη λόγω του ανάγλυφού της, των καιρικών συνθηκών εκδηλώνοντας μεγάλες πυρκαγιές
σε τεράστιες δασικές εκτάσεις. Επιπλέον θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι οι υπηρεσίες
που βρίσκονται πάνω στο κεντρικό άξονα του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ (Μελιγαλάς,
Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Άργος) είναι αυτές που αποστέλλουν πρώτες οχήματα σε πυρκαγιές
όλης της Περιφέρειας σύμφωνα με τις εντολές του ΠΕ.Κ.Ε. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να
στελεχωθούν με περισσότερα άτομα ,για να μπορούν να υλοποιούν τον καθημερινό
επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου εύκολα και όχι με (πρόσθετα,
επιφυλακές). Αυτά είχαν επισημανθεί και στην επίσκεψη του Υφυπουργού και Αρχηγού στην
Τρίπολη την 13η Φεβρουαρίου έτους 2020.
Η δημιουργία των ΔΙ.Π.Υ.Ν. παρόλο που δεν έχουν στελεχωθεί ακριβώς στο 100% έχουν
μειώσει την δύναμη των εκάστοτε τοπικών υπηρεσιών και σε συνδυασμό με την μείωση των

οργανικών θέσεων στο Νομό από την προηγούμενη κατανομή, θα δημιουργηθούν
περισσότερα κενά .
Εν όψει της ανάρτησης των οργανικών θέσεων για το έτος 2021 αναμένουμε την αναβάθμιση
των Π.Υ & Π.Κ. μας, με την ταυτόχρονη αύξηση της δύναμης σε προσωπικό.
2) Με την περσινή ανάρτηση του πίνακα των μορίων είχαν διαπιστωθεί αρκετά λάθη ανάμεσα
σε συναδέλφους ιδίων εκπαιδευτικών σειρών, ακόμα και μετά τις ενστάσεις κάποιοι είχαν και
λιγότερα από την αρχική.
Αναμένουμε τη σωστή και δίκαιη μεταχείριση όλων των Πυροσβεστών με τα μόρια γιατί πλέον
οι μεταθέσεις αλλάζουν τον οικογενειακό βίο του Πυροσβέστη.
Τα τελευταία δύο (2) χρόνια είχαμε επισημάνει τα προβλήματα σχετικά με την καθαριότητα
των κτιρίων μας (όσα έχουν σύμβαση με ιδιώτες) γιατί η έγκριση του προϋπολογισμού από το
Υπουργείο Οικονομικών καθυστερούσε και η κάθε υπηρεσία δεν πραγματοποιούσε τον
διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μέναμε για ένα μήνα και παραπάνω χωρίς καθαριότητα. Η
σύμβαση για το έτος 2021 με συνεργείο καθαριότητας ξεκίνησε περίπου στις 15 Ιανουαρίου.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες των μελών μας, σε όσους
εργάστηκαν για την επίσπευση της διαδικασίας και ευελπιστούμε την επόμενη χρονιά να
ολοκληρωθεί ακόμα πιο γρήγορα. Το τέλειο θα είναι να μην υπάρχει ούτε μια μέρα χωρίς
καθαριότητα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
-ΟΠρόεδρος
Παπαδολιόπουλος Αθανάσιος

-ΟΓενικός Γραμματέας
Δρόσος Νικόλαος

