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 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
"ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ" 

Αρ.Απόφασης Πρωτ.Ηρακλείου: 1118/4594/1366/2002 

 

                Αρ.Πρωτ: 032/2022                                                                 Ηράκλειο: 1/07/2022  

 

 

ΘΕΜΑ: «Επιτακτική ανάγκη οι άμεσες Προσλήψεις Προσωπικού στο Π.Σ» 

 

            Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ και Κύριε Αρχηγέ, 

     Με το αριθμ. πρωτ. 13/2022  από 4/4/2022 και με έγγραφο μας, θεωρήσαμε υπεύθυνο εκ 
μέρους μας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, να σας ενημερώσουμε εγκαίρως, ως πολιτική 
και φυσική Ηγεσία μας για το σοβαρότατο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στην Π.Ε. Ηρακλείου 
Κρήτης, εκ του οποίου προβλήματος θα οδηγούμασταν σε σοβαρά προβλήματα και αδιέξοδα.  

Ειρήσθω εν παρόδω, να επισημανθεί  ότι αποτελεί ένα ζήτημα, βέβαια που δεν θα 
μπορούσε να βαρύνει με ευθύνη τις υπάρχουσες Ηγεσίες  που αριθμούν μόλις λίγους μήνες από 
την ανάληψη των καθηκόντων τους, εν αντιθέσει με όλες τις προηγούμενες που δεν μερίμνησαν 
να δρομολογήσουν εγκαίρως εξελίξεις για την διευθέτηση του. 

Στην επιστολή μας κυρίως τονίσαμε ότι, αφενός οι συνταξιοδοτήσεις και οι μεταθέσεις 
στελεχών και αφετέρου η λειτουργία των ΕΜΟΔΕ στον Νομό μας, στις οποίες μετακινήθηκε 
σημαντικός αριθμός από το υπάρχον προσωπικό, θα δημιουργούσε αδυναμία στην εφαρμογή του 
σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών αλλά και αδυναμία να χορηγηθούν στους 
υπαλλήλους οι προβλεπόμενες από τον νόμο ημέρες αδείας και ρεπό.  

Δυστυχώς, όμως, με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και ενώ έχουμε διανύσει τους 
δύο πρώτους μήνες αυτής και παρά το γεγονός ότι στον Νομό μας έχουν επικρατήσει ευνοϊκές 
καιρικές συνθήκες για τη μη εκδήλωση πυρκαγιάς και για την αντιμετώπιση των όποιων πυρκαγιών 
εκδηλώθηκαν, οι εκτιμήσεις μας επιβεβαιώθηκαν, δημιουργώντας παράλληλα εύλογη ανησυχία και 
προβληματισμό για το τι θα επακολουθήσει τους υπόλοιπους και δυσκολότερους από όλες τις 
απόψεις μήνες της αντιπυρικής περιόδου που απομένουν. 

Στο διάστημα από της ενάρξεως της αντιπυρικής περιόδου και έως σήμερα, χωρίς να έχει 
χρειαστεί να κληθεί το προσωπικό σε επιφυλακή πλην ελαχίστων περιπτώσεων (απόλυτα 
δικαιολογημένων σύμφωνα με τον Κανονισμό) και χωρίς στο νησί και τον Nομό μας να έχουν 
επικρατήσει συνθήκες επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, λόγω της σοβαρής έλλειψης 
προσωπικού, υφίστανται τα εξής: 
α) Αναπρογραμματισμός και μείωση των προβλεπόμενων από τον νόμο ημερών αδείας που 
αναμένεται να χορηγηθούν στο σύνολο σχεδόν του προσωπικού. β) Στελέχωση όλων των 
οχημάτων του Νομού με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, γ) Αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας του 
τμήματος πυρασφάλειας λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού δ) Αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας 
του ανακριτικού τμήματος ε) Αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας λόγω κατηγορίας του 2ου   Π.Σ Α/Λ 
Ηρακλείου και ζ) αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας λόγω κατηγορίας του 3ου   Π.Σ Λιμένα Ηρακλείου. 

Ταυτοχρόνως θεωρούμε δεδομένο ότι θα επαναληφθούν τα κάτωθι προβλήματα και 
συγκεκριμένα: α) μη χορήγηση ρεπό και μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων από 
την μία βάρδια στην άλλη για να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό όταν ο δείκτης 
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επικινδυνότητας είναι πάνω από 3 με ότι αυτό επιφέρει στον οικονομικό, οικογενειακό και 
προσωπικό προγραμματισμό των υπαλλήλων, β) αύξηση της απλήρωτης υπερεργασίας, γ) 
εφαρμογή των γνωστών μη νόμιμων προληπτικών επιφυλακών χωρίς συμβάν, δ) κατάχρηση του 
μέτρου της επιφυλακής σε συμβάντα μικρού μεγέθους, ε) κατάχρηση της επιφυλακής με 
παρατεταμένη εφαρμογή της σε διάστημα που επί της ουσίας δεν θα δικαιολογείται, ενώ σημαντική 
επιδείνωση των παραπάνω καταστάσεων αναμένεται να επιφέρει η ενδεχόμενη μετακίνησης 
υπαλλήλων για την στελέχωση του νεοσύστατου τμήματος ΣμηΕ.Α, και οι αναμενόμενες 
αναπόφευκτες συνταξιοδοτήσεις στελεχών τα επόμενα χρόνια. 

Οφείλουμε, βέβαια, να αναγνωρίσουμε τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν οι 
Διοικήσεις του Νομού και της Περιφέρειας μας, εφαρμόζοντας μη έχοντας άλλη δυνατότητα την 
μέθοδο των ΄’συγκοινωνούντων δοχείων’ δηλ. μετακινήσεις προσωπικού από μια υπηρεσία σε μια 
άλλη που  δυστυχώς όμως, πάντα κάποιο ‘δοχείο’ μένει άδειο αφού το προσωπικό δεν επαρκεί να 
καλυφθούν οι υπάρχουσες αυξημένες ανάγκες.  

Όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι επιτάσσουν να ληφθούν άμεσες πρωτοβουλίες και να 
δρομολογηθούν εξελίξεις τόσο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναγκών όσο και των αυτών 
που αναμένεται να προκύπτουν όσο περνάει άπραγος ο χρόνος. 
      Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τα κάτωθι : α) Άμεση πρόσληψη  συμβασιούχων πλέον 
των ήδη προσλαμβανομένων για την στελέχωση του πεζοπόρου τμήματος που θα δώσει την 
δυνατότητα μετακίνησης Π.Π.Υ και Πυροσβεστικού προσωπικού από το πεζοπόρο σε σταθμούς 
και τμήματα που έχουν ανάγκες.  β) Άμεση μονιμοποίηση όλων των κατόχων απολυτήριου λυκείου 
Π.Π.Υ,  ανεξάρτητα της ηλικίας και του χρόνου απόκτησης του απολυτήριου. γ) Μετατροπή σε 
12μηνη της σύμβασης όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών σε καθεστώς αντίστοιχο των 
νεοπροσληφθέντων στις ΕΜΟΔΕ. δ) Αύξηση του αριθμού των εισαχθέντων στην Πυροσβεστική 
Ακαδημία μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και ε) πρόσληψη σημαντικού αριθμού κατάλληλου 
πολιτικού προσωπικού για την στελέχωση των τμημάτων πυρασφάλειας, γραμματείας σταθμών- 
Δι.Π.Υ.Ν – ΠΕ.ΠΥ.Δ. και τη διάθεση του Πυροσβεστικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές τις 
θέσεις για την κάλυψη αναγκών σε Π.Σ και Π.Κ.   

Κύριε Υπουργέ και Κύριε Αρχηγέ, 
Γνωρίζουμε βεβαίως ότι δεν υπάρχει κάποιο ‘μαγικό ραβδί’ η χρήση του οποίου θα μας φέρει άμεσα 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θεωρούμε, όμως, ότι αν δεν δρομολογήσουμε άμεσα εξελίξεις για 
την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των σε βάθος χρόνου αναγκών, και «μαγικό ραβδί» να 
βρεθεί,   δεν θα μπορεί να σώσει την Υπηρεσία μας. 
    Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. 
 
 
 

                                                         Με τιμή και εκτίμηση 
                                                                   Για το Δ.Σ του Σωματείου 

                                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος  Παπαδομανωλάκης Ν. Γεώργιος 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

Α/Α  
      ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1 ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                (minister@civilprotection.gr)  

2 ΑΡΧΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                                                             (arxhgos.ps@psnet.gr) 

  
     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       (deputyminister@civilprotection.gr) 

2 ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                (generalsecretary@civilprotection.gr) 

3 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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