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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

  
    Συνάδελφισσες - Συνάδελφοι 
   

   Το προεδρείο της Ένωσης με την υπ. αριθμ. 121/8-8-2015 ανακοίνωση του, η οποία εκδόθηκε 9 μέρες 

μετά το Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 30/7/2015, όχι για να ενημερώσει του συναδέλφους, αλλά για να 

αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο που είχε η ανακοίνωση της ΕΑΚΠ που εκδόθηκε στις 3/8/2015 και 

κατήγγειλε την παθητική στάση της πλειοψηφίας σε σχέση με τις παραβιάσεις του ωραρίου και 

ιδιαίτερα την παράνομη περικοπή των ρεπό στο συγκεκριμένο Δ.Σ.   
  Με την ανακοίνωση του αυτή το προεδρείο επιχειρεί την πλήρη διαστρέβλωση των γεγονότων που 

διαδραματίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 30ης Ιουλίου 2015,  προσπαθώντας για ακόμη μια φορά 

να εξαπατήσει τους συνάδελφους της περιφέρειας. Όσα αναφέρονται στο 2ο θέμα είναι πλήρως 

ανυπόστατα και τούτο γιατί: 

 

     Στο Δ.Σ. της 30/7/2015 το μέλος της Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας απαίτησε από το προεδρείο 

της Ένωσης να παρέμβει άμεσα και να υπερασπιστεί το δικαίωμα των συναδέλφων στην 

ημερήσια ανάπαυση (ρεπό), που καταστρατηγείται ασύστολα σε αρκετές υπηρεσίες και κλιμάκια 

της περιφέρειάς μας.  

     Το προεδρείο της Ένωσης, ουδέποτε έλαβε υπόψη του την υπ.αριθμ.25566 φ 105.6 25/5/2001 

διαταγή του Α.Π.Σ. και ποτέ δεν την επικαλέστηκε κατά την συζήτηση στο Δ.Σ., ανέφερε μόνο ότι 

περιμένει την απάντηση του δικηγόρου της ομοσπονδίας, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του 

μέλους της Ε.Α.Κ.Π. που είχε ξεκάθαρη τοποθέτηση για πολλοστή φορά, ό τι το πυρ/κο 

προσωπικό που βρίσκετε σε ημερήσια ανάπαυση (ρεπό), δεν τίθεται σε επιφυλακή παρά μόνο 

κατόπιν ειδικής Διαταγής του Α.Π.Σ. όπως ορίζει η παραπάνω Διαταγή.  

     Παραπληροφορεί το προεδρείο τους συναδέλφους, λέγοντας ότι ο νομικός σύμβουλος μας 

παρέπεμψε στην διαταγή αυτή, πράγμα που δεν ειπώθηκε ποτέ και όλα τα μέλη του Δ.Σ. έφυγαν 

χωρίς την ενημέρωση αυτή. Αντιθέτως μάλιστα από τα μέλη του προεδρείου έγινε συνειδητή 

προσπάθεια να ακυρωθεί η ισχύ της συγκεκριμένης διαταγής, επικαλούμενοι χωρίς καμία 

τεκμηρίωση μεταγενέστερες διαταγές που δεν είχαν καμία σχέση με το πότε και πώς γίνεται η 

περικοπή των ρεπό σε περίπτωση επιφυλακής λόγω συμβάντων.  

 

    Σε ότι αφορά τους χαρακτηρισμούς για συναδέλφους που προσάπτει το προεδρείο στην Ε.Α.Κ.Π. 

η θέση της παράταξης μας είναι να προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώματα των 

συναδέλφων, που δεν επιθυμούν να τους περικόπτεται η ημερήσια ανάπαυση (ρεπό).  
    Για τυχόν περιπτώσεις, όπου συνάδελφοι επιθυμούν να προσέρχονται για την κάλυψη πάγιων 

και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, όπως επικαλείται το 

προεδρείο της Ένωσης, η Ε.Α.Κ.Π. δηλώνει ότι σέβεται τις επιλογές όλων των συναδέλφων, 

αλλά όσοι συνάδελφοι ενδεχομένως λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να γνωρίζουν ότι  

η στάση τους αυτή εκλαμβάνεται από τις διοικήσεις ως αδυναμία, με ότι χαρακτηρισμό 

ενδεχομένως μπορεί να τις προσδίδουν οι ίδιες, και αξιοποιείται ανάλογα για να έρχονται σε 

αντιπαράθεση μεταξύ τους οι εργαζόμενοι και να νοιώθουν άβολα όσοι υπερασπίζονται το 

κατοχυρωμένο δικαίωμα τους στην ανάπαυση .  

     Στην βάση αυτή εκφράστηκε η θέση της ΕΑΚΠ από το μέλος της στο Δ.Σ.  και ας αφήσει το 

προεδρείο τις παραπλανητικές ερμηνείες για να στρέψει τους εργαζόμενους ενάντια στην μόνη 



παράταξη που με ειλικρίνεια και καθαρότητα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων 

του Π.Σ.    

     Το προεδρείο είναι αυτό που εμπαίζει και θεωρεί τους εργαζόμενους ότι τρώνε κουτόχορτο 

από την στιγμή που ενώ πάντα και με κραυγαλέο τρόπο συντάσσεται με τις επιλογές της 

Πολιτικής και της Φυσικής Ηγεσίας και όσων διοικήσεων καταστρατηγούν τα δικαιώματα 

τους σχετικά με το θέμα του ωραρίου, μέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια ανέξοδης κάλυψης 

των κενών του Π.Σ. , επιχειρεί με παρόμοιες παραπλανητικές τακτικές και παραπέμποντας σε 

νομικούς συμβούλους κ.λ.π. να αποποιηθεί των ευθυνών του.   

     Φυσικά το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό όσοι διοικούντες παρανομούν στο θέμα του ωραρίου και 

για τον λόγο αυτό το φαινόμενο των παραβιάσεων γίνεται όλο και ποιο έντονο. 

     Ας αφήσουν λοιπόν τα τερτίπια και τις συκοφαντίες, το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

εδώ και χρόνια είναι σαφέστατο, αν θέλουν και τολμούν ας προχωρήσουν στην εφαρμογή του 

για την αναζήτηση ευθυνών και να μπει ένα τέλος στην γάγγραινα των παραβιάσεων.     

     Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όταν στις διοικήσεις των σωματείων του κλάδου είναι 

εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνδικαλισμού «προστασία» από το σωματείο παρέχεται μόνο 

σε όσους παρανομούν σε βάρος των εργαζομένων και όχι στα μέλη τους που είναι τα θύματα 

των αντεργατικών επιλογών. 

    Αυτό συμβαίνει και στην Ένωση Στερεάς Ελλάδας όποτε στο τιμόνι της Ένωσης ήταν 

τέτοιου είδους διοικήσεις όπως και σήμερα.      

    Ας θυμηθούν οι συνάδελφοι και ας συγκρίνουν την περίοδο που η ΕΑΚΠ ήταν στο προεδρείο 

της Ένωσης με ποιο τρόπο και πόσο αποτελεσματικά αντιμετωπίζονταν οι παραβιάσεις 

ωραρίου με την σημερινή δραματική κατάσταση του απόλυτου συμβιβασμού.       

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

 

   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδας, επισημαίνει ότι η οριστική λύση για 

την κατοχύρωση ανθρώπινων ωραρίων και συνθηκών εργασίας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα 

μας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την κάλυψη των κενών θέσεων. 

   Αποκαλύπτεται ξεκάθαρα όμως, ότι η ανακοίνωση του προεδρείου έχει στόχο να καλύψει και να δώσει 

άλλοθι στις παράνομες ενέργειες όσων διοικήσεων ευθύνονται για την καταστρατήγηση του ωραρίου 

και για την εξοντωτική υπερεργασία του προσωπικού. Αυτό θα το βιώνουμε πιο έντονα σε κάθε μεγάλη 

πυρκαγιά, όσο δεν αντιδρούν τα συνδικαλιστικά όργανα με κύρια ευθύνη των ηγεσιών τους.  

    Δεν είναι τυχαίο άλλωστε η πλήρης απόρριψη των προτάσεων που υποβάλουμε συνεχώς για την 

αποτροπή τέτοιων καταστάσεων, με δυναμικές παρεμβάσεις, αγωνιστικές κινητοποιήσεις, 

διοργάνωση παραστάσεων διαμαρτυρίας και παράλληλη προσφυγή σε νομικά μέσα. 

    Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα σας για τον πλήρη εκφυλισμό που έχει περιέλθει το σωματείο 

με την ευθύνη του προεδρείου και τη στάση συγκάλυψης και αποσιώπησης που κρατά σε τέτοια 

σημαντικά γεγονότα.  

     Σας καλούμε να ενισχύσετε την προσπάθεια της Ε.Α.Κ.Π. ώστε να αποκτήσει ξανά η Ένωση μας 

αγωνιστικό προσανατολισμό και να σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι δύσκολες καταστάσεις. 
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