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Συνάδελφοι 
 

Μετά και από την πρόσφατη ανακοίνωσή σας στις 10-12-2014, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
δεν δείχνει διατεθειμένο να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να 
χορηγήσει την προβλεπόμενη Βραχεία Άδεια, στους νεοεξερχόμενους από τη Σχολή Πυροσβεστών 
συναδέλφους μας. 

 

Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί παράνομη πράξη, σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος 3/2014 που αντικατέστησε το Κεφάλαιο Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) και 
ορίζει δικαιούχους στη λήψη Βραχείας Άδειας και τους νέους συναδέλφους μας. 

 

Καλούμε το προεδρείο της Ομοσπονδίας, να καταγγείλει άμεσα προς την κυβέρνηση και όλους τους 
αρμόδιους φορείς, τη νέα αντεργατική ενέργεια που προέρχεται από τις εντολές της Φυσικής 
Ηγεσίας και επιχειρεί να αφαιρέσει ακόμη ένα δικαίωμα από τους εργαζόμενους. 

 

Επίσης, να δηλώσει προς πάσα κατεύθυνση, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε φαινόμενα 
καταστρατήγησης και αμφισβήτησης εργασιακών δικαιωμάτων και ότι θα αντιδράσουμε άμεσα και 
στα πλαίσια της δράσης και των δυνατοτήτων του συνδικαλιστικού κινήματος. 

 

Παράλληλα, να κατατεθεί μέσω του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. μηνυτήρια αναφορά κατά 
παντός υπευθύνου προκειμένου να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες, αλλά και να μην απολεσθεί το 
δικαίωμα λήψης της Βραχείας Άδειας για τους νέους συναδέλφους μας, που ορίζεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους χορήγησης.  

 
 
 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Τα μέλη του Δ.Σ. Της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
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