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ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.ΕΒΡΟΥ κ. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 

Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις και συναντήσεις, σχετικές με την εξέλιξη του 
εργασιακού μας κυκεώνα, κι εφόσον οι όποιες ανησυχίες, έπαψαν να αποτελούν 
ψιθύρους, κι επιβεβαιώθηκαν, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε αντικειμενικά και να 
διαχωρίσουμε την ήρα των ψευδών ειδήσεων, από την πραγματικότητα. 

Επιβεβαιώνεται πλέον από κάθε αρμόδιο-εμπλεκόμενο φορέα, το γεγονός ότι η όποια 
ένταξη των Π.Π.Υ. στο μόνιμο προσωπικό, υποχρεούται να αποτελέσει νέα πρόσληψη 
του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι η ένταξή μας, εμπίπτει σε περιορισμούς οι 
οποίοι ετέθησαν ήδη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ήτοι, πέντε αποχωρήσεις για 
κάθε μία νέα πρόσληψη, και γενικότερα περιορισμένος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων. 
Σημειωτέον ότι, οι παρελθούσες διοικήσεις, τόσο του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, όσο και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δεν φρόντισαν να 
ακολουθήσουν το παράδειγμα των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (π.χ. Στρατός και 
Αστυνομία) και να εξαιρεθούν από τους προαναφερθέντες περιορισμούς. Αντιθέτως 
μάλιστα, ενέταξαν τους Π.Π.Υ. στο μη τακτικό προσωπικό, στα μητρώα των δημοσίων 
υπαλλήλων. 

Παρά ταύτα, μέχρι πρότινος, τα σενάρια αρνητικής έκβασης της διαδικασίας ένταξής 
μας στο μόνιμο προσωπικό, διαψεύδονταν από επίσημα χείλη. Μόνον η παρατηρούμενη 
κωλυσιεργία μπορούσε να θεωρηθεί κακός οιωνός, ενώ το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, και το Α.Π.Σ., σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζονταν, κι εξακολουθούν να 
ισχυρίζονται, έπραξαν τα δέοντα ώστε να επέλθει η ομαλή ένταξη των Π.Π.Υ. στο μόνιμο 
προσωπικό, μέσα από μια διαδικασία <<ομογενοποίησης>>. 

Αυτό που προάγεται ως λύση, εάν και εφόσον δεν ξεπεραστεί το εν λόγω πρόβλημα, 
είναι να εφαρμοστεί κάποιου είδους παράταση του ισχύοντος εργασιακού καθεστώτος. 
Κάτι τέτοιο βεβαίως μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, και θα εξαντλήσουμε κάθε έννομο 
συνταγματικό μας δικαίωμα, ως αξιοπρεπείς εργαζόμενοι. Επιπλέον, εντός ολίγου, κι 
εφόσον εξακολουθήσει να υφίσταται το υπάρχον κόλλημα, σε συνεννόηση με όλους 
τους συνδικαλιστικούς φορείς των Π.Π.Υ., θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις. 
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