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ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12ΩΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  
 

Συνάδελφοι 

Δυστυχώς χρειάστηκαν μόλις λίγα 24ωρα δυσμενών καιρικών συνθηκών, για να φανούν οι 

αδυναμίες που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, ως 

συνέπεια της υποχρηματοδότησης και της εφαρμογής των πολιτικών που εναρμονίζονται με τις 

«αξίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σε 5 μέρες όπου η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς μετατράπηκε σε πολύ υψηλή (επίπεδο 4), η 

πολιτική εμπορευματοποίησης της γης και αποχαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων, που 

ακολουθείτε από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις, φανέρωσε τις καταστροφικές για τη χώρα 

συνέπειες.  

Μόλις 5 μέρες ήτανε αρκετές για να διαπιστωθεί στην πράξη η ανάγκη αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, αφού από τύχη δεν είχαμε σοβαρά 

τραυματίες ή νεκρούς συναδέλφους στα ατυχήματα που συνέβησαν, με εμπλεκόμενα τροχοφόρα 

αλλά και εναέρια μέσα.  

Επίσης μόλις 5 μέρες ήταν αρκετές για να δείξουν την έλλειψη προσωπικού στην οποία 

καταδικάζουν συνεχώς οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, σε σύμπλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Πυροσβεστικό Σώμα, τη στιγμή που το 60% της νεολαίας αχρηστεύεται στην ανεργία. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμβάντα πυρκαγιάς των προηγούμενων ημερών 

διατάχθηκε σε αρκετές υπηρεσίες της Αττικής η κλήση του προσωπικού σε επιφυλακή, η 

εφαρμογή 12ωρης ημερήσιας εργασίας, καθώς και η περικοπή των ρεπό προκειμένου να 

επανδρωθούν τα απαραίτητα οχήματα. Ωστόσο, ενώ οι λόγοι συνέχισης της επιφυλακής έχουν 

στην ουσία εκλείψει, συνεχίζονται τα εξαντλητικά ωράρια, χωρίς ρεπό, σε διάφορους 

πυροσβεστικούς σταθμούς της Αττικής.  

Φυσικά κάθε πυροσβεστικός υπάλληλος αναγνωρίζει την ιερή υποχρέωση που έχει απέναντι 

στο κοινωνικό σύνολο και ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθεί τον καλύτερό του εαυτό και όλες του τις 

δυνάμεις για την επιτυχία του πυροσβεστικού έργου. Παρά το γεγονός αυτό όμως, η ηγεσία δεν 

πρέπει να ξεχνά ότι η υπερεργασία και η εξάντληση του προσωπικού αποτελεί την καλύτερη 

παρακαταθήκη για μείωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων και τη γένεση νέων 

ατυχημάτων, με τραγικότερη κατάληξη, σε μεταγενέστερα συμβάντα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η 

αντιπυρική περίοδος είναι μόλις στα μισά της και μάλιστα τώρα ξεκινά το δυσκολότερο κομμάτι. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θεωρεί ότι οι επιφυλακές και η υπερεργασία 

πρέπει να περιορίζονται στο επίπεδο του απολύτως απαραίτητου και σε καμία περίπτωση δε 

μπορεί να χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση ως λύση για την κάλυψη πάγιων και διαρκών 

αναγκών σε προσωπικό. 



 

 Καλούμε κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο, βαθμοφόρο ή μη, να μην συμβιβάζεται με αυτή την 

κατάσταση και να διεκδικήσει οργανωμένα και συλλογικά το αυτονόητο, την πρόσληψη μόνιμου 

προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας.  

Η ζωή κάθε συναδέλφου, από τη φύση της δουλειάς μας είναι ήδη αρκετά εκτεθειμένη σε 

σωρεία κινδύνων, ενώ από την άλλη πρέπει επιτέλους να μπει ένα φρένο στο τραγελαφικό 

φαινόμενο της συσσώρευσης αμέτρητων απλήρωτων ημερησίων αναπαύσεων (ρεπό). 
 

Καλούμε το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής να πάρει επίσημα θέση, διεκδικώντας:  

1. Την επαναφορά των υπαλλήλων στο φυσιολογικό ωράριο εργασίας σε κάθε σταθμό. 

2. Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας. 
 

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής 
 

Καραγκούνης Δημήτριος 
 


