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                                                                                                                      Πρωτοβάθµιες Ενώσεις   
                                                                                                                      Εργαζόµενους του Π.Σ.   
 

                                                                                                      Κοιν/ση: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος 
                                                                                                                     ∆ιοικητή Π.∆.Π.Υ. Αττικής  
 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 16ΩΡΟΥ ΩΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

   Με αφορµή την προφορική εντολή της Περιφερειακής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, 
για την µηνιαία πιλοτική εφαρµογή του 16ώρου ως τακτικού ωραρίου εργασίας στον 12ο Πυροσβεστικό 
Σταθµό Αθηνών, µε έναρξη από 1η-5-2012 και απώτερο σκοπό να αποτελέσει το µοναδικό ωράριο εργασίας για 
όλες της υπηρεσίες της χώρας σε περίπτωση που εξυπηρετήσει υπηρεσιακά, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 
Πυροσβεστών επισηµαίνει τα εξής:    

• Η νέα απόπειρα εφαρµογής αντεργατικού ωραρίου στους εργαζόµενους του Π.Σ. µετά την 1η 
απόπειρα µε το 12ωρο τον ∆εκέµβριο του 2009, αποτελεί συνέχεια της επιχειρούµενης εναρµόνισης 
στον εργασιακό µας χώρο των αντιδραστικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλουν 
την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας στα πλαίσια της απόλυτης διευθέτησής του, µε κύριο 
γνώµονα την εξυπηρέτηση των αναγκών της εργοδοσίας. 

• Το ανωτέρω αντιδραστικό πλαίσιο αποδέχτηκαν και υλοποιούν διαχρονικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις 
σε κλάδους του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µε συνέπεια την εντατικοποίηση του χρόνου εργασίας 
και την επιπλέον εργασία των εργαζοµένων, προκειµένου να καλύπτονται και µε αυτόν τον τρόπο οι 
ελλείψεις προσωπικού στους διάφορους εργασιακούς χώρους.  

• Η συγκεκριµένη αρνητική εξέλιξη και για τους εργαζόµενους στο Π.Σ. που θα επιφέρει άµεσα 
αντίκτυπο και στον Ελληνικό Λαό, είναι η φυσική απόρροια της συνεχόµενης συρρίκνωσης που 
επιβάλλεται σε µια νευραλγική και ευαίσθητη κοινωνικά υπηρεσία, µε πρόσφατο χαρακτηριστικό 
παράδειγµα την κατάργηση των 4.000 κενών οργανικών θέσεων και την αντικατάστασή τους µε 
εργαζόµενους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου, χωρίς πλήρη εργασιακά και επαγγελµατικά 
δικαιώµατα. 

• Είναι το αποτέλεσµα της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθήθηκε και στον τοµέα της 
πυρασφάλειας, όπου αντί της αναβάθµισης µε βασικές προϋποθέσεις την απαιτούµενη επάρκεια 
προσωπικού και τον εκσυγχρονισµό της υλικοτεχνικής του υποδοµής, επήλθε ραγδαία και 
συνεχόµενη µείωση των αντίστοιχων κονδυλίων, εξασφαλίζοντας περισσότερα κέρδη προς όφελος 
των µονοπωλίων και του µεγάλου κεφαλαίου γενικότερα.    

   Μετά και από την νέα αντεργατική εξέλιξη που εκδηλώνεται µε περαιτέρω χτύπηµα στις εργασιακές 
σχέσεις των πυροσβεστών, ενέργεια που θα συντελέσει και στην επιπλέον υποβάθµιση του δικτύου 
πυρασφάλειας της χώρας, η παράταξή µας απευθύνει κάλεσµα εδώ και τώρα: 

• Στο προεδρείο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πυροσβεστών να παρέµβει άµεσα καταγγέλλοντας το 
γεγονός προς όλους τους αρµόδιους φορείς, απαιτώντας την άρση της παράνοµης διαταγής που δεν 
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία (Κ.Ε.Υ.Π.Σ. Π.∆. 210/1992). Σε περίπτωση που δεν 
καµφθεί η αδιαλλαξία της φυσικής ηγεσίας, να διοργανωθεί ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση 
στο Αρχηγείο Π.Σ. και παράλληλα να κατατεθούν ασφαλιστικά µέτρα. 

• Σε όλους τους συναδέλφους – εργαζόµενους στο Π.Σ. να αντιληφθούν ότι το ανθρώπινο ωράριο 
εργασίας, η αναβάθµιση των εργασιακών σχέσεων και γενικότερα η καλυτέρευση της ζωής µας και 
των οικογενειών µας, κατακτώνται αποκλειστικά στο δρόµο του ταξικού αγώνα και αυτό 
προϋποθέτει την καλύτερη οργάνωση στους τόπους δουλειάς και την αγωνιστική επαγρύπνηση µε 
στόχο τη δυναµική – µαχητική παρουσία, σε οποιοδήποτε αγωνιστικό κάλεσµα.  

 

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

 

Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος 

http://www.eakp.gr/
mailto:info@eakp.gr

	Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
	.        Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος           .

