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Συναδέλφισσες-φοι 
  Κατά την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ένωσής μας στις 30/7/2015 στο δεύτερο (2o)  θέμα της Ημερήσιας 
διάταξης που συζητήθηκε (επιφυλακές και η ορθή εφαρμογή τους), η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κάλεσε 
το προεδρείο να πάρει θέση για ένα από τα βασικότερα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως πυροσβέστες 
που είναι αυτό της καταστρατήγησης του ωραρίου μας μέσω της ευρείας χρήσης των επιφυλακών ακόμη και με την 
περικοπή των ρεπό και την αναγκαστική υπερεργασία μας. 
 
  Η παράταξή μας, έπειτα από ενημέρωση που είχε από συναδέλφους κατήγγειλε ότι σε ορισμένες υπηρεσίες της 
περιφέρειας (όπως στην Εύβοια), κατόπιν κλήσης σε Γενική Επιφυλακή για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, 
κοπήκαν οι ημερήσιες αναπαύσεις (ρεπό), προκειμένου να επανδρωθούν τα οχήματα και να δημιουργηθούν πεζοπόρα 
τμήματα. 
 
  Η θέση  των υπολοίπων παρατάξεων που απαρτίζουν το Δ.Σ. πάνω στο θέμα αυτό ήταν, ότι δεν είναι σίγουροι αν 
θα πρέπει να κόβονται τα ρεπό με την Γενική Επιφυλακή και θα απευθυνθούν στο νομικό σύμβουλο της ομοσπονδίας 
για να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Με λίγα λόγια, εφάρμοσαν την τακτική του δεν είδα, δεν άκουσα, δεν 
ξέρω…. 
 
  Από την πλευρά μας υπήρξε ξεκάθαρη τοποθέτηση η οποία πηγάζει από την ερμηνεία σαφέστατων διατυπώσεων 
σε ανάλογες διαταγές, διατάξεις  κλπ. Σε ότι αφορά τα θέματα επιφυλακής του πυροσβεστικού προσωπικού ρυθμίζονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 210/1992 και την  20185 Φ.105.9/4-8-1999 διαταγή Α.Π.Σ. 
 
  Σχετικά με τον αν τίθεται σε επιφυλακή το πυρ/κο προσωπικό που βρίσκεται σε ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) και σε 
όσους δημιουργούν ή προσχωρούν σε διαφορές άλλες παρερμηνείες είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω σκοπιμότητας, 
απαντάμε για πολλοστή φορά ότι το πυρ/κο προσωπικό που βρίσκεται σε ρεπό δεν τίθεται σε επιφυλακή παρά μόνο 
κατόπιν ειδικής διαταγής του Α.Π.Σ. όπως ρητά αναφέρει η υπ. αριθμ. 25566 Φ 105.6/25/2001 διαταγή Α.Π.Σ.  
 
  Όποιος προβαίνει σε αντίθετες ενέργειες παρανομεί και θα πρέπει να καταγγέλλεται από το συνδικαλιστικό μας 
όργανο το οποίο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διαπίστωση  
των ανωτέρω λαμβάνοντας άμεσα μέτρα για την προστασία των συνάδελφων δίχως κωλυσιεργίες και φτηνές 
δικαιολογίες.  
 
  Σχετικό άρθρο μέλους μας με θέμα « Επιφυλακή -Πλαίσιο Εφαρμογής - Συνέπειες - Μέσα Αντιμετώπισης» έχει 
δημοσιευτεί από το 2005 στην Φωνή του Πυροσβέστη 2ο Τεύχος το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. 
 
  Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι μετά από πιέσεις της ΕΑ.Κ.Π. εκδόθηκε το από 12-11-2012 Γνωμοδοτικό Σημείωμα 
του νομικού συμβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με θέμα «Επιφυλακές Προσωπικού Π.Σ.» και Σχέδιο Μηνυτήριας Αναφοράς. 
  Με το μέτρο των επιφυλακών επιχειρείται η κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό που έχει το  Π.Σ. και 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 
   
  Σε ότι αφορά τις πυρκαγιές στην περιφέρειά μας, από τύχη δεν πρόεκυψαν  σοβαροί τραυματισμοί συναδέλφων ως 
απόρροια των ατυχημάτων και των βλαβών που είχαν να κάνουν με τα τροχοφόρα οχήματα, αναδεικνύοντας για άλλη 
μια φορά στην πράξη την αναγκαιότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που 
χρησιμοποιούμε.   
 
  Μόλις λίγες μέρες δυνατών ανέμων, ήταν αρκετές για να εξανεμιστούν τα ευχολόγια  για ένα ακόμα ήσυχο καλοκαίρι, 
φανερώνοντας τις αδυναμίες που μαστίζουν το Πυροσβεστικό Σώμα και που διογκώνονται από χρονιά σε χρονιά ως 
αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανήλθε 
στο ποσό των 152.000.000 ευρώ περίπου από το 2009 έως σήμερα. 
 
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί όλους τους  πυροσβεστικούς  υπάλληλους ανεξάρτητα από το 
βαθμό τους, να παλέψουν και να αντισταθούν οργανωμένα και συλλογικά, για τα δίκαια αιτήματά τους, απαιτώντας 
την πρόσληψη μονίμου προσωπικού και να μην αποδεχτούν τον εργασιακό μεσαίωνα που τους επιβάλουν με 
πυροσβέστες τριών ταχυτήτων και  μισθούς πείνας που έρχονται ενόψει των καινούργιων περικοπών. 
 
  Είμαστε στη μέση της  αντιπυρικής περιόδου και τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Οι πυροσβέστες χρόνια 
τώρα κάνουν με το παραπάνω το χρέος τους  για να βγει σε πέρας το πυροσβεστικό έργο και κάνεις δεν μπορεί να το 
αμφισβητήσει αυτό.  
 
  Όμως η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία  δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η υπερεργασία και η εξάντληση του προσωπικού 
και τα διάφορα μπαλώματα που παρουσιάζονται ως λύσεις δεν λύνουν τα προβλήματα αντιθέτως δημιουργούν 
συνεχώς ατυχήματα που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε τραγικές καταλήξεις (έχουμε 35 νεκρούς τα τελευταία χρόνια ).  
 
  Καλούμε το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π.  Στερεάς Ελλάδας  να ενεργήσει άμεσα για την :  

 
 Αναζήτηση και απόδοση ευθυνών για τις καταστρατηγήσεις του ωραρίου που υπέστησαν συνάδελφοι μας από 

την αλόγιστη χρήση του μέτρου των επιφυλακών και να υπερασπιστεί το ωράριο εργασίας των πυροσβαστών 
ακόμη και με νομικές ενέργειες κατά όσων το παραβιάζουν. 

 
 Πρόσληψη μονίμου προσωπικού καλύπτοντας τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 
 Οργάνωση αγωνιστικών ενεργειών και κινητοποιήσεων στην έδρα της περιφέρειας, για να διεκδικήσουμε 

λύση στα δίκαια αιτήματά μας. 
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