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ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 
 

  Συνάδελφοι  
                                                                                                              

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου, εν όψει του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιουλίου, υποβάλλει τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις, για να συμπεριληφθούν ως θέματα στην ημερήσια 
διάταξη: 
 

1η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
 

  Για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού 
Σώματος, με την ανοχή και της κυβέρνησης, προκειμένου να καλύψει τις τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο 
προσωπικό, κινητοποίησε πυροσβεστικές δυνάμεις από υπηρεσίες της Ηπείρου, όπως και από όλη τη 
Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Οι συνάδελφοι από την περιφέρειά μας κατέφθασαν στην πυρκαγιά, 
έπειτα από πολύωρο ταξίδι 6 και 7 ωρών. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ο βασικότερος παράγοντας, που είναι οι ανθρώπινες αντοχές των πυροσβεστών. 
  

  Επίσης, προσωπικό υπηρεσιών της περιφέρειάς μας, τέθηκε σε επιφυλακή, η οποία ελέγχεται για την 
ορθότητα, την αποτελεσματικότητα και πιθανόν και για τη νομιμότητά της. Διατάχθηκε επιφυλακή σε 
υπηρεσίες, που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από την περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και 
στάλθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις προς ενίσχυση, σχεδόν από τις μισές υπηρεσίες της χώρας. 
 

  Γνωρίζουμε όλοι τι κινδύνους εγκυμονούν οι συγκεκριμένες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και στο 
παρελθόν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκδήλωσης πολλαπλών συμβάντων, καθώς και τις συνέπειες που θα 
υποστούν οι πυροσβέστες, ο ελληνικός λαός και ο φυσικός πλούτος της χώρας. Η αποδυνάμωση των 
υπηρεσιών που αποστέλλουν ενισχύσεις, ενώ μετρούν σημαντικές ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, 
κατέδειξε την αναποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου σε αντίστοιχες καταστάσεις, με τα τραγικά 
αποτελέσματα στην ανταπόκριση του μηχανισμού αντιπυρικής προστασίας. 
 

  Τη μεγαλύτερη ευθύνη σε συνδικαλιστικό επίπεδο, για τη συνέχιση ανάλογων πρακτικών από την 
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, φέρουν οι εκάστοτε πλειοψηφίες που αποτελούν το προεδρείο της 
Ομοσπονδίας με τη διαχρονική ανοχή που επιδεικνύουν, αλλά κυρίως την πλήρη έλλειψη αγωνιστικής 
δράσης, για την αντιμετώπιση και του συγκεκριμένου σοβαρού ζητήματος. 
 

  Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί και η μη υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, τον Αύγουστο του 2012, για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς 
για απόδοση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου, που προέκυψαν από την κατά συρροή κήρυξη 
παράνομων διαταγών για επιφυλακές, κατά τη διάρκεια εκείνης της αντιπυρικής περιόδου. 
  

  Καλούμε το προεδρείο του σωματείου μας, να απαιτήσει την εξάλειψη αυτού του φαινομένου 
προτάσσοντας την αναγκαιότητα για αγωνιστικές αντιδράσεις, προκειμένου να προστατευτούν τα 
εργασιακά δικαιώματα των πυροσβεστών της περιφέρειας και παράλληλα να αξιοποιήσει τις γνωματεύσεις 
και τα υποδείγματα δικαστικών πράξεων του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, πραγματοποιώντας 
ανάλογες ενέργειες όπου απαιτείται. 
 

2η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (ΡΕΠΟ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
                              

  Σε αρκετές υπηρεσίες της περιφέρειας, εφαρμόζεται κατά την αναγραφή των τακτικών ημερήσιων 
υπηρεσιών, σε υπαλλήλους που διανύουν ημέρες ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό), ο ορισμός της 
ημερήσιας ανάπαυσης με τη συμπληρωματική ένδειξη «απομάκρυνση». 
  

  Παρά το γεγονός ότι εδώ και δύο μήνες περίπου, έχει επισημανθεί το γεγονός από το Διοικητικό Συμβούλιο 
προς τον κύριο Περιφερειάρχη, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

http://www.eakp.gr/


  Η συγκεκριμένη αναγραφή των υπηρεσιών που φαλκιδεύει το δικαίωμα στην ημερήσια ανάπαυση, 
έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 1157/1981 και της γενικότερης νομοθεσίας που ορίζει την 
εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και των αναπαύσεων. 
  

  Επίσης, πουθενά στη νομοθεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (Εσωτερικός Κανονισμός κ.λ.π.), δεν 
αναφέρεται η υποχρέωση του υπαλλήλου να αιτηθεί απομάκρυνση, κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 
ανάπαυσης. 
 

  Ζητάμε από το προεδρείο του σωματείου, να απαιτήσει την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, με την 
ορθή αναγραφή των τακτικών ημερήσιων υπηρεσιών και σε αντίθετη περίπτωση να πραγματοποιήσει όλες 
τις ενέργειες που έχουν αποφασιστεί και για το συγκεκριμένο αίτημά μας, προκειμένου να διαφυλαχτούν τα 
εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων της περιφέρειας. 
 
   

 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 
Βλάχος Δημήτριος – Κορτσινόγλου Ααρών 
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