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ΣΤΙΣ 05-08-2016

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες, μετά την λήξη του 2ου Τακτικού  Διοικητικού 
συμβούλιου της Ένωσης που διεξήχθη την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016 στις 

εγκαταστάσεις της Π.Υ. Λαμίας, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 
ενημερώνει τους συναδέλφους για τα δυο σοβαρά θέματα που συμπεριελήφθησαν 
στην ημερήσια διάταξη, μετά από πρόταση της, και είναι τα εξής:

1) Η προστασία των εργαζομένων από καταστρατηγήσεις του χρόνου 
εργασίας – Επιφυλακές και η ορθή εφαρμογή τους.
2) Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία των πυροσβεστών κατά 

την επέμβαση σε συμβάν στην Λάρισα σε εργοστάσιο ελαστικών. 
Στο πρώτο θέμα η θέση του προεδρείου ήταν, ότι οι επιφυλακές είναι νόμιμες και 
ότι έχουν κηρυχτεί 6 Γενικές Επιφυλακές από την έναρξη της αντιπυρικής 
περιόδου και ότι δεν υπάρχει έγγραφη καταγγελία από συναδέλφους για τα 
συγκεκριμένα ζητήματα!!!   
Συμπερασματικά λοιπόν από την στάση του προεδρείου προκύπτει ότι:

• Αφού δεν υπάρχει Δ.Υ. αναφορά, δεν υπάρχει παραβίαση. Φυσικά δεν 
τίθεται θέμα προβληματισμού για το ποιες είναι οι αιτίες που αποθαρρύνουν τους 
συναδέλφους να καταθέτουν Δ.Υ. αναφορές, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.  

• Απ’ την στιγμή που υπάρχει σε ισχύ γενική ή μερική επιφυλακή, ακόμη 
και μετά την λήξη κάποιου συμβάντος και την αποχώρηση των δυνάμεων από τον 
τόπο του συμβάντος, οποιαδήποτε υπέρβαση στο ωράριο είναι νόμιμη. Δηλαδή 
δεν αμφισβητείται και δεν ελέγχεται η αναγκαιότητα ή μη της επιφυλακής, αλλά 
γίνεται αποδεκτή η παγιωμένη τακτική που με αφορμή εκδήλωσης οποιουσδήποτε 
συμβάντος αξιοποιείται το έκτακτο μέτρο της επιφυλακής, για να καλύπτονται με 
ατέλειωτη υπερεργασία τα μεγάλα κενά του Π.Σ. 
Με αφορμή το ζήτημα αυτό συνάδελφοι, θα σας θυμίσουμε τους αποφασιστικούς 
και αποτελεσματικούς χειρισμούς σε ανάλογες περιπτώσεις, όταν την ευθύνη της 
διοίκησης της Ένωσης είχε η παράταξη μας, χωρίς να κρύβεται πίσω από την 
ύπαρξη ή μη αναφοράς υπαλλήλων, αλλά απλά ασκώντας το ρόλο της, έλεγχε από 
μόνη της τις τυχόν παραβιάσεις ή καταστρατηγήσεις και παρέμβαινε άμεσα για να 
δοθούν λύσεις.
Στο δεύτερο θέμα που αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τα ληγμένα 
φίλτρα, καθώς και την Δ.Υ. συναδέλφου της Π.Υ. Λαμίας για τις συνθήκες και τα 
μέτρα προστασίας, η θέση τους ήταν ότι η Ένωση της περιφέρειας Θεσσαλίας σε 
ανακοίνωση της δεν ανέδειξε τέτοιου είδους προβλήματα!!!



Συμπερασματικά λοιπόν και για αυτό το θέμα προκύπτει σε αντίθεση με το πρώτο 
θέμα, ότι:

• Ενώ εδώ, παρ’ ότι υπάρχει Δ.Υ. από συνάδελφο μέλος της Ένωσης μας 
που είχε εμπλακεί στο συμβάν και η διοίκηση τον παρέπεμψε για ιατρικές 
εξετάσεις, επικαλούνται τώρα ότι δεν υπάρχει όμως καταγγελία από την Ένωση 
που στην περιοχή της εκδηλώθηκε το συμβάν. Τόση συνέπεια θέσεων λοιπόν από 
πλευράς του προεδρείου!!! 
Άρα όταν οι συνάδελφοι μέλη της Ένωσης μας στέλνονται για ενίσχυση σε άλλες 
περιοχές εκτός περιφέρειας, πρέπει να γνωρίζουν ότι η ασφάλεια τους ή 
οποιαδήποτε καταστρατήγηση σε βάρος τους, θα εξαρτάται αν θα το αντιληφθεί η 
οικεία Ένωση ή αν θα είναι διατεθειμένη να κάνει κάτι, πράγμα σπάνιο φυσικά για 
τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού. 

• Θα θυμίσουμε μόνο έτσι για την ιστορία, ότι η πρώτη αναφορά στο θέμα 
αυτό, έγινε με επίσημο τρόπο μέσα στην αίθουσα του 19ου συνεδρίου, από 
ανώτατο υπηρεσιακό παράγοντα με σκοπό να δικαιολογηθούν οι ελλείψεις που 
παρατηρήθηκαν, γεγονός που από μόνο του πιστοποιούσε την ύπαρξη του 
προβλήματος, αλλά προκλητικά το παρέβλεψαν όλοι οι υπόλοιποι από 

Ομοσπονδία, Ενώσεις, Παρατάξεις, πλην της Ε.Α.Κ.Π.

Στο  διοικητικό συμβούλιο η παράταξη μας έφερε και ένα εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης θέμα, μετά από τηλεφωνική καταγγελία συναδέλφου και από περαιτέρω 
διερεύνηση που έκανε με αφορμή την συγκεκριμένη καταγγελία.  Η καταγγελία 
αφορούσε τον απαράδεκτο τρόπο διάθεσης της διοικητικής μέριμνας ειδικά τις 
δύο πρώτες μέρες στην μεγάλη πυρκαγιά της Βορείου Εύβοιας και το εξαντλητικό 
ωράριο λειτουργίας του πεζοπόρου τμήματος της περιφέρειας μας. Με αφορμή τα 
προβλήματα αυτά, ζητήθηκε από το προεδρείο της Ένωσης να προβεί σε 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Αυτό που διαπιστώθηκε όμως από την συζήτηση 
είναι ότι δεν είναι στις προθέσεις του να κάνει τις προβλεπόμενες ενέργειες. 

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα κοντά στα προβλήματα που απασχολούν τους 
συναδέλφους, θα βρίσκεται όμως πεισματικά απέναντι σε αυτή την κατάσταση του 
συμβιβασμού, της ηττοπάθειας και της μοιρολατρίας που καλλιεργούν 
συστηματικά οι συνδικαλιστικές μας ηγεσίες, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο 
επίπεδο. Η παράταξη μας, με όλες της τις δυνάμεις προσπαθεί να αναδεικνύει τις 
αιτίες των προβλημάτων στους χώρους εργασίας, αλλά και στη ζωή μας 
γενικότερα. 

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον αγωνιστικό προσανατολισμό των 
συνδικαλιστικών μας οργάνων που με την παθητική τους στάση, βάζουν πλάτη 
στην συνεχή υποβάθμιση του Π.Σ. αλλά και συνολικότερα στο να εφαρμόζεται 
χωρίς κραδασμούς, η αντιλαϊκή πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης σε βάρος 
των λαϊκών στρωμάτων, για να κερδίζουν τα μονοπώλια και οι πολυεθνικές.  

Σας καλούμε για ακόμα μια φορά να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για 
τον τρόπο  που αντιμετωπίζονται από το Δ.Σ. της Ένωση μας, τέτοιου είδους 
σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα σας.

Για την Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Κέκης Κώστας




