
 

 

7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ 
 

Η Ε.Α.Κ.Π. ζητά την κατανόηση των συναδέλφων για την καθυστέρηση που 
προέκυψε σε ότι αφορά την άµεση απάντηση στα ερωτήµατά τους. ∆υστυχώς 
όµως το τελευταίο διάστηµα ήρθε αντιµέτωπη χωρίς δική της ευθύνη µε τεχνικά 
ζητήµατα σχετικά µε την λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων, που είχαν ως 
αποτέλεσµα την συσσώρευση µηνυµάτων που δεν µπορούσαν να αναγνωστούν.  
 

1
ο
  ΕΡΩΤΗΜΑ  

 

Συνάδελφε καλησπέρα, 

Θα ήθελα να ρωτήσω αν προβλέπεται να αιτηθώ κάποια ειδικού τύπου άδεια, έτσι ώστε να 

µπορέσω να εργασθώ στον εκτός υπηρεσίας χρόνο µου;  

Είµαι πατέρας πέντε ανήλικων παιδιών, µε στεγαστικό δάνειο και µισθό πλέον µη βιώσιµο. 

Έχει αλλάξει κάτι στον δηµοσιοϋπαλληλικό κανονισµό; 

Με εκτίµηση 

Ε……….. Π…………. 

Πυροσβέστης στο Π.Κ. ………….. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 

Αγαπητέ συνάδελφε το ερώτηµα που θέτεις έχει απαντηθεί από την παράταξη. Για να 

διαβάσεις την απάντηση θα ανατρέξεις στην ενότητα «Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήµατα 

και προτάσεις» της αρχικής σελίδας του site. Η απάντηση δόθηκε στις 22-01-2010. Από τη 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει διαφοροποίηση στην ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

Σε ευχαριστούµε για την επικοινωνία.  

 

 

2
ο
   ΕΡΩΤΗΜΑ  

 

Έχω κάνει µέσω της υπηρεσίας µου αίτηση για µετάθεση βάση του άρθρου 22 του 

κανονισµού µεταθέσεων στις 13/01/2011.Σας παρακαλώ να µε ενηµερώσετε µετά από ποσό 

διάστηµα θα έχω απάντηση. Ευχαριστώ εκ των πρότερων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Αγαπητέ συνάδελφε κατ΄ αρχήν σου ζητάµε συγνώµη που η απάντηση για τους λόγους που 

προαναφέραµε έρχεται καθυστερηµένα, πιθανότατα όµως αυτήν την στιγµή που διαβάζεις 

αυτό το µήνυµα να έχεις πάρει ήδη το φύλλο πορείας και να βρίσκεσαι στον τόπο που 

αιτήθηκες για τον λόγο ότι η µετάθεση σου εγκρίθηκε οµόφωνα όπως άλλωστε προβλέπεται 

από το άρθρο 22.  Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εκδοθεί το Φ.Π. επικοινώνησε µε την 

διεύθυνση προσωπικού και ενηµέρωσε µας για οποιαδήποτε εξέλιξη.  

 

3
ο  

ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ! 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΘΕΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΣ.ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΜΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΦΗ ΣΕ ΟΛΟΥ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΕΣ 

ΜΑΣ?ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ?ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 



 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ?ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ?ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ?ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 

ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ <ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝΕ ΕΚΕΙ ΚΑΙ 

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ?ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.  

∆ΕΝ ΓΙΝΟΜΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΖΗΓΟ 

Η ΟΠΟΙΑ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΟ ΞΕΡΩ 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΜΟΙΡΑ ΑΛΛΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΛΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΝΑ∆ΗΡ. 

ΖΗΤΑΩ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΟΧΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΩΝ.∆ΕΝ 

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΑΩ ΤΗ ΓΙ∆Α ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ!  

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ!!!!! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Αγαπητέ συνάδελφε για το καθεστώς που θα υπαχθούν οι συνάδελφοι πυροσβέστες 5ετούς 

υποχρέωσης, οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόµου 3938/2011 (Φ. Α΄ 61) αναφέρουν τα εξής:  

� Συνιστώνται 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, 

µε αντίστοιχη µείωση οργανικών θέσεων µονίµων πυροσβεστών.  

� Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους µόνιµους Πυροσβέστες. 

� Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τοποθετούνται µε απόφαση του Αρχηγού του 

Πυροσβεστικού Σώµατος, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ειδικά οι πυροσβέστες 

πενταετούς υποχρέωσης που προέρχονται από τους υποψηφίους της παραγράφου 3 

(υπάλληλοι που έχουν εργαστεί µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου στο Π.Σ.), 

τοποθετούνται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιµάκια του 

νοµού όπου υπηρετούσαν ως συµβασιούχοι πυροσβέστες.  

� Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη, µπορεί και κατά τροποποίηση των ως άνω διατάξεων να ρυθµίζονται 

θέµατα µεταθέσεων για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Μέχρι την έκδοση 

του προεδρικού διατάγµατος αυτού, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 

µετατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταθέσεων που ισχύει για το 

µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό.  

� Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασφαλίζονται για σύνταξη και υγειονοµική 

περίθαλψη στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το προσωπικό αυτό µπορεί 

προαιρετικά να ασφαλίζεται και στα ταµεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του 

πυροσβεστικού προσωπικού, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το 

προσωπικό αυτό.  

� Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων κανονιστικών πράξεων, εφαρµόζονται ανάλογα οι 

αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους µόνιµους Πυροσβέστες. 

   Για τα υπόλοιπα ερωτήµατα που θέτεις σε ενηµερώνουµε ότι οι απαντήσεις βρίσκονται στις 

ανακοινώσεις που έχει εκδώσει η παράταξή µας στην ενότητα «∆είτε όλες τις ανακοινώσεις», 

πλην της λειτουργίας των πυροσβεστικών κλιµακίων των εθνικών οδών, για τα οποία δεν έχει 

υπάρξει επίσηµη ενηµέρωση από την πολιτική και φυσική ηγεσία για τη σύσταση, οργάνωση 

και λειτουργία τους. 

   Για τη δύσκολη κατάσταση που µας περιγράφεις και αφορά την πλειοψηφία των 

εργαζοµένων της χώρας, η εκτίµηση της παράταξης είναι ότι µοναδική διέξοδο αποτελεί η 

συνολική ρήξη και ανατροπή της υπάρχουσας αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής που 

συνεχίζεται ανελέητα και από την τρικοµµατική κυβέρνηση του µαύρου µετώπου, 

προτάσσοντας παράλληλα έναν διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης της χώρας, που θα εξυπηρετεί 

αποκλειστικά τις ανάγκες του λαού και όχι των πλουτοκρατών που υφαρπάζουν τον µόχθο του 



 

 

και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την σηµερινή τραγική κατάσταση που βιώνει ο λαός 

µας. 

   Η επιλογή αυτή αποτελεί µονόδροµο για την Ε.Α.Κ.Π. και έχει εκφραστεί µέσα από το 

βασικό πλαίσιο αιτηµάτων και το διεκδικητικό της πλαίσιο που είναι αναρτηµένο στην 

αρχική σελίδα του site, στο σκέλος που παρουσιάζει την ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. για τα 

αποτελέσµατα της 2
ης

 πανελλαδικής της συνδιάσκεψης.       

   Σε ευχαριστούµε για την επικοινωνία.  
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ο
  ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥ 

 

“ ΒΟ∆Ι ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΡΕ ΧΑΜΟΥΤΖΗ.ΠΩΣ ΜΠΗΚΕΣ ΜΕΣΑ ΡΕ.ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑ 

ΜΗ ΣΧΟΙΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΛΤΣΟΝ.ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑ ΦΟΡΑΤΕ ΤΑ ΧΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΝ 

ΣΧΟΙΖΟΝΤΑΙ.ΜΑΣ ∆ΟΥΛΕΥΕΙΣ.ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΟΤΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟ ΠΟΙΟ ΒΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ.ΟΛΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΕΙΟΥΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΤΛ.ΠΕΡΝΕΤΕ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ∆ΑΣΟΝ 1500 ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟ 

ΛΟΓΟ.ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΝΕΤΕ ΚΑΙ 

ΕΞΤΡΑ.ΠΕΡΝΕΤΕ 1000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΩΝ.ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΤΗ 

ΕΚΑΝΕΣ ΕΣΥ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΜΕΡΑ.ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΑΥΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ.ΑΝ 

ΤΑ ΜΑΘΟΥΝ ΘΑ ΣΕ ΠΩ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΟΥΛΑΣ ΠΝΕΥΜΑ.ΚΑΝΕΤΕ 24ΩΡΟ ,8 ΜΕΡΕΣ 

ΤΟ ΜΗΝΑ ΒΑΛΕ ΡΕΠΟ ΑΠΟ ΒΡΑ∆ΥΝΑ Α∆ΕΙΕΣ ΚΤΛ. ∆ΗΛΑ∆Η 5 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ 

ΚΑΙ ΠΕΡΝΕΤΕ 2ΟΟΟ.ΤΙ ΜΟΥ ΛΕΣ ΤΩΡΑ.Η ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ.ΟΙ 

∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΜΑΥΡΑ ΒΡΑ∆ΥΝΑ 

ΟΤΑΝ ΕΧΕΤΕ Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΜΟΥΦΑ ΤΑ ΛΕΣ ΑΥΤΑ.ΑΣΕ.ΑΧΩ ΝΑ ΣΕ 

ΓΡΑΦΩ ΜΙΑ Β∆ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ.Η ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΑ 

ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΡΑ∆ΥΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ Η ΜΕ ΚΛΕΜΕΝΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Η ΓΙΑ ΤΟ 80% ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ∆ΕΥΤΕΡΕΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΑ∆ΕΣ.Η ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ 

ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ.Η ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 

ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Ο∆ΗΓΟΥΣΕ ΑΛΛΟΣ.” 

24 ∆εκεµβρίου 2011 11:00 π.µ.http://blokoteam.blogspot.com/2011/12/blog-

post_6577.html#comment-form.Αυτα γραφονται απο εποχικους στην συγκεκριµενη 

ιστοσελιδα ,παρακαλω οπως παρετε θεση σαν σωµατειο, χρονια πολλα και καλα συναδελφοι 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

   Αγαπητέ συνάδελφε µε αφορµή το υλικό που µας παραθέτεις, καθώς και άλλα αντίστοιχα 

µορφώµατα τύπου «διαλόγων» που έχουν υποπέσει στην αντίληψή µας και φιλοξενούνται σε 

διάφορα sites και blogs εµπεριέχοντας εξίσου υβριστικούς συκοφαντικούς και κυρίως 

προβοκατόρικου περιεχοµένου «τοποθετήσεις – συζητήσεις», η εκτίµηση και παράλληλα η 

θέση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών είναι η ακόλουθη: 

• Αρκετά sites και blogs στο διαδίκτυο εξειδικευµένα στη συκοφάντηση και στη 

διαστρέβλωση κάτω από το στοιχείο της ανωνυµίας, δηµιουργούν πλασµατικές καταστάσεις, 

πλασάρουν ψεύτικες ειδήσεις, δυσφηµούν και αλλοιώνουν τη σηµασία αγώνων και 

κινητοποιήσεων.  

• Στην εικονική πραγµατικότητα των διαδικτυακών συζητήσεων ο καθένας µπορεί να 

προβοκάρει, να παραποιεί και να δηµιουργεί ψεύτικες εικόνες.  

Είναι ο προνοµιακός χώρος και το µέσο των κατ´ εξοχήν εξαφανισµένων από τους τόπους 

δουλειάς, των απεργοσπαστών, των συµβιβασµένων, των προβοκατόρων.  

• Όλοι αυτοί που δεν βγάζουν άχνα µέσα στους χώρους που γεννιέται η εκµετάλλευση, 

εκεί που απαιτείται θάρρος και κότσια, αναπληρώνουν την απουσία τους µε διαδικτυακές 

«επαναστάσεις» και «ηλεκτρονικούς αγώνες».  



 

 

• Αξιοποιώντας τις µεθόδους αυτές, αξιοποιούνται κατάλληλα και αυτοί µε τη σειρά 

τους από το σύστηµα και την εξουσία. 

• Η θέση της παράταξης µας είναι πως οι αγώνες δεν οργανώνονται ούτε µέσα από τα 

sites, ούτε από τα blogs.  

• Η αποδοκιµασία και η αποχή των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων από 

τέτοιου τύπου δραστηριότητες, θα αποδυναµώσει τους εµπνευστές τους στερώντας τους ένα 

σηµαντικό όπλο για την προπαγάνδα τους, που στόχο έχει να βάλει στο χέρι και να εκφυλίσει 

το λαϊκό κίνηµα και ιδιαίτερα να χτυπήσει τη συνειδητή πρωτοπορία του, το ταξικό κίνηµα.     

• Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η µετωπική σύγκρουση µε την εργοδοσία και τους 

µηχανισµούς της. Μόνο έτσι θα δοθεί το µήνυµα ότι κάθε µέρα, σε κάθε τόπο δουλειάς, θα 

δηµιουργείται και θα δυναµώνει ένα κοµµάτι εργαζόµενων το οποίο δε θα µπορούν να το 

βάλουν στο χέρι.  

• Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η γραµµή της ταξικής σύγκρουσης, δηµιουργώντας τους όρους 

για την ουσιαστική ανασυγκρότηση του λαϊκού κινήµατος, που δε θα θέτει απλώς εµπόδια 

στη βάρβαρη αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική, αλλά θα διαµορφώνει τις συνθήκες 

ανατροπής του υπάρχοντος εκµεταλλευτικού συστήµατος.  

Σε ευχαριστούµε για την επικοινωνία. 

 

5
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ  

 

  Συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας. Άκουσα ότι ο ∆ιοικητής της Π.Υ. ………… ζητάει 

χρήµατα από τους πυροσβέστες για να πληρώσει την καθαριότητα του κτηρίου. Αληθεύει; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

   Αγαπητέ συνάδελφε µέχρι στιγµής δεν έχει έρθει υπόψη µας κάτι τέτοιο. Εάν υπάρχει όντως 

τέτοιο θέµα και µπορεί να µας το επιβεβαιώσει κάποιος συνάδελφος από την συγκεκριµένη 

υπηρεσία η Ε.Α.Κ.Π.  θα παρέµβει άµεσα, µε δεδοµένο ότι η συγκεκριµένη ένωση που ανήκει 

συνδικαλιστικά η Π.Υ. …… είναι τελείως ανύπαρκτη και τα εκλεγµένα µέλη της στο ∆.Σ. 

ασχολούνται µόνο µε ζητήµατα δηµόσιων σχέσεων!!  

 

6
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ  

 

Μήπως έχετε την υπ\' αρίθ. 3245 Φ.104.10 / 6-2-1990 ∆γη ΑΠΣ ?? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

   Αγαπητέ συνάδελφε πιθανότατα η διαταγή που ζητάς να έχει σχέση µε το ωράριο,  πρέπει 

όµως να µας διευκρινήσεις σε ποιο θέµα αναφέρεται η συγκεκριµένη διαταγή για να 

µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε το αίτηµά σου. Η ύπαρξη εκατοντάδων διαταγών που ισχύουν 

για το πυροσβεστικό προσωπικό και κυρίως για τον χρόνο εργασίας και το γεγονός ότι 

αρκετές έχουν τροποποιηθεί ή και καταργηθεί δεν µας διευκολύνει στην ανεύρεση της. 

  Σε παρακαλούµε να επικοινωνήσεις ξανά µαζί µας δίνοντας µας περισσότερα στοιχεία. 

 

 

 7
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Ηθελα να ρωτήσω το εξής. Σε υπηρεσία µε 24ωρη βάρδια, Ας υποθέσουµε πως δουλεύεις 

∆ευτέρα, και κανονικά πρέπει να πας πάλι για δουλειά Πέµπτη. Αν σε καλέσουν για 

επιφυλακή Την Τρίτη(δηλαδή δεν σχολάσεις όπως πρέπει Τρίτη πρωί)ή αν σε καλέσουν την 

Τετάρτη(µία µέρα πριν έρθεις κανονικά)Και στις 2 περιπτώσεις δικαιούσε τα ίδια ρεπό? και 

πόσα? Επίσης αν είναι Σάββατο ή Κυριακή, αλλάζει κάτι? Ευχαριστώ. 

 



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

  Συνάδελφε το ερώτηµα σου έχει απαντηθεί δεκάδες φορές έπειτα από ανάλογα ερωτήµατα 

συναδέλφων για το ωράριο. Οι απαντήσεις είναι αναρτηµένες στην ενότητα «Απαντήσεις 

Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήµατα και προτάσεις» που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του site της 

παράταξης. Όπως επίσης και οι σχετικές διαταγές περί ωραρίου στην αρχική σελίδα του site 

της Ε.Α.Κ.Π..   

  Αγαπητέ συνάδελφε η ΕΑΚΠ  ακριβώς για αυτό τον λόγο κοινοποιεί τις απαντήσεις µέσω 

της ιστοσελίδας της, για να έρχονται σε γνώση όλων των συναδέλφων που πιθανότατα να 

αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα και για να µην επαναλαµβάνονται συνεχώς µε ότι σηµαίνει 

αυτό από πλευράς χρόνου που για τα στελέχη της  ΕΑΚΠ είναι αρκετά πολύτιµος.  

 

 

 


