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Κύριε Περιφερειάρχη 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει καταγγείλει τόσο σε τοπικό όσο και σε 

πανελλαδικό επίπεδο με ανακοινώσεις της στις 27/07/2015 και 06/08/2015, τις διάφορες 

καταστρατηγήσεις ωραρίου συναδέλφων μας, με τη συνεχή υπερεργασία, προκειμένου να 

επανδρωθούν τα απαραίτητα οχήματα για την αντιμετώπιση συμβάντων πυρκαγιάς και να 

καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών. 

Η τακτική αυτή που εφαρμόζεται και σε ορισμένες υπηρεσίες της περιφέρειάς μας, 

καταπονεί και εξαντλεί το προσωπικό που και φέτος δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να 

ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και να καλύψει τις αδυναμίες και τα προβλήματα που 

ταλανίζουν το Πυροσβεστικό Σώμα και που διογκώνονται χρόνο με το χρόνο, λόγο της 

συνεχόμενης υποχρηματοδότησης του από το κράτος. 

Όπως έχετε ενημερωθεί και προφορικά, από την παράταξή μας, με αφορμή την καταπάτηση 

εργασιακών του δικαιωμάτων, συνάδελφός μας που υπηρετεί  στον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό 

Αθηνών, υπέβαλλε στις 26/08/2015 Δ.Υ. αναφορά προς την Διοίκησή του, με την οποία ζητούσε 

να ενημερωθεί για τους λόγους τους οποίους ορίστηκε σε πρόσθετη υπηρεσία χωρίς την 

έγκαιρη ενημέρωσή του, αλλά και δίχως να υπάρχει συμβάν σε εξέλιξη ή διαταγή κήρυξης 

επιφυλακής. Η Διοίκηση, όπως γνωρίζετε, απάντησε με κλήση σε απολογία του 

συγκεκριμένου υπαλλήλου, με ανυπόστατες κατηγορίες και παραπλανητικές μεθοδεύσεις, 

φανερώνοντας με αυταρχικότητα την ενόχλησή της για την άσκηση του συνταγματικά 

κατοχυρωμένου δικαιώματος του συναδέλφου (αρ. 10 παρ.1 του Συντάγματος) και των 

σχετικών διατάξεων του Κ.Ε.Υ.Π.Σ., να τοποθετείτε για θέματα που τον αφορούν και να ζητά 

διευκρινήσεις και λύσεις επί προβλημάτων που ανακύπτουν από υπηρεσιακές ενέργειες και 

επηρεάζουν την εν γένει υπηρεσιακή και την οικογενειακή του κατάσταση, όπως και την 

προσωπική του ασφάλεια ως πυροσβέστη. Επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο η φίμωση του 

υπαλλήλου που υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και ζητά μια υπεύθυνη και επίσημη 

ενημέρωση. 

Κύριε Περιφερειάρχη 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για την αποτροπή 

των φαινομένων καταστρατήγησης ωραρίου, που καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα 

των συναδέλφων μας. 

Ζητάμε επίσης να σταματήσουν τα κρούσματα καταχρηστικής άσκησης διοίκησης, όπως 

χαρακτηριστικά συνέβη στον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. 
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