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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
      Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει την συνέχιση των κρουσμάτων καταστρατήγησης ωραρίου 

και τον ορισμό σε εκτέλεση παράλληλων καθηκόντων που τείνει να εδραιωθεί στο Π.Σ. Αυτό, φανερώνει το πώς 

αντιλαμβάνονται ορισμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες που ασκούν διοίκηση την θέση ευθύνης τους, καταπατώντας 

κεκτημένα δικαιώματα των υπαλλήλων. 

      Πριν ακόμη προλάβει να στεγνώσει το μελάνι με το οποίο αποτύπωσε τα παράπονα του συνάδελφος από το  Ν. 

Ζακύνθου για τον ορισμό του σε παράλληλα καθήκοντα, εφαρμόστηκε παρόμοια τακτική και σε συνάδελφο που υπηρετεί  

στο Ν. Λευκάδας. 

      Έτσι, σε εκτέλεση προφορικής εντολής της διοίκησης Π.Υ. Λευκάδας, συνάδελφος μας, μέλος του Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ. 

Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., υποχρεώθηκε να εκτελέσει υπηρεσία αναπληρωτή προϊστάμενου, την ίδια 

ημέρα που ήταν  ορισμένος σε υπηρεσία πυρκαγιάς 24ωρου (βάρδια) με παράλληλα καθήκοντα . 

       Συγκεκριμένα, την μια ημέρα, καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας κατά το Ά &΄Β 8ωρο και οδηγού-αρχιοδηγού κατά το 

΄Γ 8ωρο  και την άλλη  αρχιοδηγού-οδηγού υπηρεσίας Ά-΄Β- Γ 8ωρο, ενώ και τις δυο αυτές ημέρες  είχε οριστεί  και 

αναπληρωτής προϊστάμενος. 

      Αυτό είχε ως αποτέλεσμα : 

 Την παραβίαση του ωραρίου εργασίας του συναδέλφου μας. 

 Να εκτελέσει υπηρεσία με παράλληλα καθήκοντα, κάτι το οποίο δεν προκύπτει από καμία σχετική διάταξη του Π.Δ. 
210/92 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) ούτε και από τα υπ’ Αρ. Πρωτ.: 22607Φ.702.1/  11-06-2010 Μνημόνια Ενεργειών Επέμβασης 
Τακτικού Επιπέδου 

 Να εγκυμονούν κίνδυνοι, για ευνόητους λόγους, στην απρόσκοπτη άσκηση των προαναφερομένων καθηκόντων 
ταυτόχρονα, με ότι συνεπάγεται αυτό από πλευράς ευθυνών για τον εκτελών τα καθήκοντα αυτά, για την 
αποτελεσματικότητα και ασφαλή διεξαγωγή των υπηρεσιακών καθηκόντων και της  υπηρεσίας γενικότερα.  

 Την  κατ’ επανάληψη παραβίαση κεκτημένων δικαιωμάτων του, εκθέτοντας  παρά την θέληση του τόσο την δική 
του όσο και την ασφάλεια τρίτων σε κίνδυνο (παρόμοιο γεγονός έλαβε χώρα και το 2010 όπου  τα παράπονα του 
ίδιου υπαλλήλου κριθήκαν βάσιμα από την τότε διοίκηση του) . 

     Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε την άμεση παρέμβαση της ένωσης μας προκειμένου  να : 
 Καταγγείλει την διοίκηση της Π.Υ. Λευκάδας γι’ αυτήν της την ενέργεια,  καθώς και την  Φυσική και Πολιτική ηγεσία 

που με την στάση της ενισχύει τέτοιες πρακτικές, ενεργώντας παράλληλα προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό την 
διαφύλαξη του υπαλλήλου και στο να αποδοθούν ευθύνες  στους υπαιτίους. 

 Να ενημερώσει τους νομικούς συμβούλους της Ένωσης και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ώστε να προβούν στις απαιτούμενες 

νομικές διαδικασίες (όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ .της ομοσπονδίας μας)  προς κάθε 

κατεύθυνση, με απώτερο σκοπό την δικαίωση και προστασία όλων των συναδέλφων μας ώστε να σταματήσουν 

να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις.  

 Με αφορμή το γεγονός αυτό, να προβεί άμεσα σε παράσταση διαμαρτυρίας στην .Π.Υ.  Ν. Λευκάδας και στην  
Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων, προκειμένου να  αποτρέψει την ύπαρξη ανάλογων περιστατικών σε βάρος των μελών της 
απαιτώντας παράλληλα λύσεις, για όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα τους, απευθύνοντας κάλεσμα 
συμπαράστασης και στήριξης, σε τοπικά συνδικάτα και σωματεία εργαζομένων από άλλους κλάδους. 

Τέτοιου είδους εντολές ενθαρρύνονται και από την στάση ανοχής και συγκάλυψης που παρέχεται από τις ηγεσίες μας 
(Πολιτική-Φυσική) και αποσκοπούν  στο να καλύψουν τις τραγικές ανάγκες που δημιουργεί η συνεχώς αυξανόμενη 
υποβάθμιση του Π.Σ. εξαιτίας των εφαρμοζόμενων  αντεργατικών πολιτικών, συμβάλλοντας στην τρομοκράτηση και την 
εκμετάλλευση των υπαλλήλων, δίχως να απαλλάσσονται των ευθυνών τους και οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών μας 
οργάνων. 

Η παράταξη μας κάνει ξεκάθαρο ότι δεν θα ανεχτεί τέτοια  ή παρόμοια φαινόμενα που αμαυρώνουν την εικόνα 
του  Π.Σ. τα οποία μόνο αγανάκτηση, οργή και αναστάτωση μπορούν επιφέρουν στις τάξεις του και  θα αντιπαλέψει 
δυναμικά  την μήτρα που τα γεννά μέσα από τον μοναδικό δρόμο δικαίωσης, μέσα απ’ τους αγώνες του μαχόμενου 
συνδικαλιστικού εργατικού λαϊκού κινήματος.  
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