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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 16ΩΡΟΥ ΩΣ 
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

    Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών µε ανακοίνωσή της  στις  26 – 4 -2012 ενηµέρωσε 
συναδέλφους και συνδικαλιστικά όργανα καταγγέλλοντας την απόπειρα εφαρµογής αντεργατικού ωραρίου 
(16ώρου), στους εργαζόµενους του Π.Σ. και παράλληλα απηύθυνε αγωνιστικό κάλεσµα για άµεση δυναµική 
αντίδραση, ενάντια στην νέα επιχειρούµενη αντεργατική εξέλιξη. 
  Την επόµενη µέρα 27/4ου µε πρωτοβουλία στελέχους της Ε.Α.Κ.Π. πραγµατοποιήθηκε συνάντηση 
συνδικαλιστικών εκπροσώπων της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής µε τον ∆ιοικητή Π.∆.Π.Υ. Αττικής, όπου και ανακοινώθηκε 
το προσωρινό πάγωµα της µηνιαίας πιλοτικής εφαρµογής του 16ώρου ως τακτικού ωραρίου εργασίας, στον 
12ο Π.Σ. Αθηνών.  
   Μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις η παράταξή µας επισηµαίνει ότι: 
 

• Η αναστολή εφαρµογής του 16ώρου έχει προσωρινό χαρακτήρα και αποτελεί ακόµη µια 
παραπλανητική µεθόδευση ενόψει των επικείµενων εκλογών, σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Με 
το πέρας των ανωτέρω εκλογών θα επισπευστεί η άµεση εφαρµογή του, ή και η εφαρµογή άλλων 
αντεργατικών ωραρίων, κατ εντολή των επιβαλλόµενων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Επαληθεύονται πλήρως οι προβλέψεις µας από τον Γενάρη του 2010, σχετικά µε την συνέχιση 
της τακτικής της εκάστοτε πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για την επιβολή νέων αντεργατικών ωραρίων, 
έπειτα από την αναστολή της εφαρµογής του 12ώρου ως τακτικό ωράριο εργασίας που επετεύχθη µε την 
καταλυτική συµβολή της Ε.Α.Κ.Π. έπειτα από δύο συνεχόµενες κινητοποιήσεις που µόνη της 
πραγµατοποίησε τον ∆εκέµβρη του 2009 και τον Γενάρη του 2010. Οι συγκεκριµένες ενέργειες 
συνέβαλαν έστω και προσωρινά στην ενεργοποίηση συναδέλφων και συνδικάτων από όλη τη χώρα, 
κυρίως µετά την πλήρη εφαρµογή του 6ήµερου – 8ώρου, οδηγώντας στην µεγαλειώδη κινητοποίηση 
της 29ης Γενάρη 2010 η οποία όµως ξεπουλήθηκε από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και για το λόγο 
αυτό δεν επήλθε το επιθυµητό αποτέλεσµα.  

• Με ευθύνη των κυβερνητικών παρατάξεων Π.Α.Σ.Κ.Π. – ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. που επέλεξαν το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα την τακτική του διαλόγου των διαδρόµων µε την εργοδοσία καλλιεργώντας επιπλέον 
αυταπάτες, απεµπολήθηκε για ακόµη µια φορά το αίτηµα των πυροσβεστών για ανθρώπινο ωράριο 
εργασίας, αφήνοντας τους έρµαια στις καταστρατηγήσεις και την κατάργηση στοιχειωδών εργασιακών 
δικαιωµάτων, αγνοώντας τις συνεχόµενες εκκλήσεις της Ε.Α.Κ.Π. για διεξαγωγή δυναµικών 
κινητοποιήσεων πυροσβεστών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που αποτελεί την έδρα της 
εργοδοσίας. 

• Συνεχίζεται η επιχείρηση παραπλάνησης και εµπαιγµού όλων των συναδέλφων στο διάστηµα 
των 2 τελευταίων ετών, για δήθεν εφαρµογή του 24ώρου σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας, µε 
καιροσκοπική υποσχεσιολογία που ενισχύεται σε υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο, µε στόχο την 
παραπλάνηση και τον εφησυχασµό των συναδέλφων µέχρι τη διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών, 
καθώς και των αρχαιρεσιών στα περισσότερα πρωτοβάθµια σωµατεία των υπαλλήλων του Π.Σ. 
 

    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί τα πρωτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους επιδεικνύοντας την απαιτούµενη συνεχή αγωνιστική επαγρύπνηση και τους συναδέλφους να 
βγάλουν τα απαραίτητα συµπεράσµατα από την υπεύθυνη δράση και στάση της παράταξής µας που 
δυστυχώς δικαιώνεται για ακόµη µία φορά στις προβλέψεις της από τις εξελίξεις, σε συνδυασµό µε την 
αντίστοιχη πρακτική που επέδειξαν και επιδεικνύουν οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνδικαλισµού στο 
χώρο µας, προσφέροντας αµέριστη στήριξη στις εκάστοτε προωθούµενες αντεργατικές επιλογές, που τσακίζουν 
τις εργασιακές µας σχέσεις και υποβαθµίζουν συνεχώς το βιοτικό µας επίπεδο, οδηγώντας µας στην ανέχεια και 
την πλήρη εξαθλίωση.  

                                                                    Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Τα µέλη του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 
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