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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ  ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η νέα ολομέτωπη επίθεση από  κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 

βάρος των πυροσβεστών και όλων των εργαζομένων, ο κυβερνητικός συνδικαλισμός στο χώρο μας 

συμβάλλει με εκσυγχρονιστικό προσωπείο με τη δράση του, για την κατάργηση των δικαιωμάτων μας.  

Το διασπαστικό σωματείο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Π.Σ. 

(Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.), σε προτάσεις που υποβάλλει προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την επόμενη αντιπυρική 

περίοδο (βλέπε στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης Ένωσης), αναφέρει: 

• Να τίθεται σε επιφυλακή το προσωπικό, από το Αρχηγείο ή τις αρμόδιες Περιφερειακές                                                                                                

Διοικήσεις, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας κατά την αντιπυρική περίοδο είναι 4 ή 5. 

• Να καθορίζεται από το Αρχηγείο ή τις Διοικήσεις, ο χρόνος προσέλευσης των υπαλλήλων στην 

υπηρεσία σε περίπτωση επιφυλακής, σε όλα τα στάδια επικινδυνότητας.  

Οι θέσεις και οι προτάσεις της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. είναι επικίνδυνες για τα δικαιώματα των 

πυροσβεστών. Ότι σχεδιασμούς είχαν στα σκαριά οι προηγούμενες κυβερνήσεις και σκοπεύει να 

εφαρμόσει η σημερινή κυβέρνηση εναντίον μας, προτείνονται από τον συγκεκριμένο 

συνδικαλιστικό φορέα.  

Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. με λίγα λόγια προτείνει να ενταθεί ακόμα περισσότερο η απλήρωτη υπερεργασία, το 

ωράριο εργασίας να γίνει λάστιχο και οι πυροσβέστες να τίθενται σε επιφυλακή χωρίς συμβάντα, με μια 

απλή επίκληση των σταδίων επικινδυνότητας. Οι αναφορές που κάνει, για τον ανάλογο χρόνο ανάπαυσης 

που πρέπει να δίνεται την επόμενη μέρα, καθώς και για τον ορισμό μέγιστης ημερήσιας και εβδομαδιαίας 

εργασίας των πυροσβεστών στις δασικές πυρκαγιές, είναι παραπλανητικές και παραπέμπουν σε 

ευχολόγια. Τα συγκεκριμένα ρεπό είναι αδύνατο να χορηγηθούν, με τις μεγάλες ελλείψεις που έχει 

σε μόνιμο προσωπικό το Πυροσβεστικό Σώμα. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε, η υπηρεσία δεν 

μπορεί να χορηγήσει ούτε τα υπάρχοντα οφειλόμενα ρεπό και οφείλει εκατοντάδες ημερήσιες 

αναπαύσεις, στους περισσότερους πυροσβέστες. 

Σε ότι αφορά τις προτάσεις για τη διοικητική μέριμνα και υποστήριξη των πυροσβεστικών πόρων σε 

περιπτώσεις μεγάλων δασικών πυρκαγιών, κουβέντα δεν κάνει η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. για τις συνθήκες και τη 

διαβίωση των συναδέλφων στις περισσότερες πυρκαγιές της αντιπυρικής περιόδου. Για την 

εξευτελιστική αντιμετώπιση μας από τις κυβερνήσεις, με την έλλειψη των απαιτούμενων χώρων 

ανάπαυσης ή τη διαμονή μας σε στρατόπεδα όταν συνδράμουμε σε δασικές πυρκαγιές μακριά από 

την έδρα μας, γεγονός που δεν συμβαίνει πουθενά στο δημόσιο τομέα. 

Επιπλέον, σε όλα αυτά να προσθέσουμε: 

• Τη νέα μεθόδευση που επιχειρείται από την Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. στο ωράριο εργασίας των πυροσβεστών, 

με τις προτάσεις της για τη δήθεν προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πυροσβεστών στα 

επιχειρησιακά συμβάντα. Προτείνει το 12ωρο ως ωράριο εργασίας στις πυρκαγιές, τις διασώσεις, τις 

παροχές βοήθειας κ.λπ. Οι προτάσεις αυτές σε συνδυασμό με τις μεγάλες ελλείψεις που έχει το Π.Σ. 

κυρίως σε μόνιμο προσωπικό, δίνουν την καλύτερη αφορμή στην κυβέρνηση να επιχειρήσει να 

επιβάλλει το συγκεκριμένο ωράριο (12ωρο) ως τακτικό ωράριο εργασίας, όχι μόνο στα συμβάντα 

αλλά και κατά την υπηρεσία μας στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και τα κλιμάκια. 

• Οι θέσεις της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. για τα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά δικαιώματα των 

πυροσβεστών που έχουν καταπατηθεί και καταργηθεί, είναι προσαρμοσμένες με τις αντιλαϊκές 

πολιτικές τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων όσο και της σημερινής. 
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• Οι αναφορές της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. σε προγενέστερη ανακοίνωσή της, ότι «τα προβλήματα ξεκινούν από 

την ανισοκατανομή του υπηρετούντος προσωπικού με αποτέλεσμα να υφίσταται έλλειμμα 

ανθρώπινων πόρων σε περιοχές με πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες», αποδέχονται την άσχημη 

κατάσταση στις προσλήψεις προσωπικού και δίνουν άλλοθι στην κυβέρνηση να ξεσπιτώνει 

πυροσβέστες, για να μπαλώσει τα κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες μας.   

• Το γεγονός ότι, όλο το προηγούμενο διάστημα η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. δραστηριοποιήθηκε έντονα με 

συνεντεύξεις σε Μ.Μ.Ε. και συναντήσεις - εκδηλώσεις με δημάρχους και φορείς, για την προώθηση 

του εθελοντισμού στο Π.Σ. και την αξιοποίησή του ως απλήρωτη εργασία. Προωθούν έντονα τον 

εθελοντισμό όταν το Π.Σ. διανύει τη χειρότερη περίοδο από όταν ανέλαβε τη δασοπυρόσβεση, 

καταγράφοντας τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό, μέσα και υποδομές.  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είχε καταγγείλει από την ίδρυσή του το σωματείο της 

Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. για τη νέα διάσπαση, καθώς και ότι οι προτάσεις τους είναι συμβιβασμένες με τη μείωση 

των δαπανών, τη συρρίκνωση της υπηρεσίας μας και τη χειροτέρευση της οικονομικής και υπηρεσιακής 

κατάστασης των υπαλλήλων. Είχαμε τονίσει ιδιαίτερα, ότι θα προβάλλουν και θα αξιοποιήσουν τα 

πτυχία τους για να εδραιώσουν στη συνείδηση των πυροσβεστών όλες τις εργασιακές ανατροπές 

που εκπονήθηκαν στα ευρωπαϊκά επιτελεία και υλοποιούνται από τις πολιτικές των κυβερνήσεων.  

Απαιτούμε από το προεδρείο της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και τις υπόλοιπες παρατάξεις να 

σταματήσουν να τηρούν σιγή ιχθύος και να πάρουν επίσημα θέση για τις συγκεκριμένες εξελίξεις που 

διαδραματίζονται σε βάρος των πυροσβεστών. Να σταματήσουν να δίνουν ανοχή σε διασπαστικά 

σωματεία όπως η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., αλλά και η Ένωση Αξιωματικών (Ε.Α.Π.Σ.) με την οποία το 

προεδρείο της Ομοσπονδίας μας συμπορεύεται με κοινό πλαίσιο και δράσεις, κόντρα στα 

δικαιώματά μας (ενίσχυση εθελοντισμού στο Π.Σ., προώθηση ιδιωτικών εταιρειών υγείας, 

επαγγελματική ασφάλιση κ.λπ.).     

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  

Μην δίνεται άλλοθι σε διασπαστικά σωματεία και συνδικαλιστικούς φορείς που βοηθάνε τις 

κυβερνήσεις να καταργήσουν τα δικαιώματά μας. Γυρίστε τους την πλάτη.  

 Όλοι οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα πληττόμαστε βάναυσα από τις αντιλαϊκές πολιτικές 

όπως και οι γονείς μας, τα αδέλφια μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας είτε είναι συνταξιούχοι, 

εργατοϋπάλληλοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι.  

Στηρίξτε την προσπάθεια που καταβάλλει η Ε.Α.Κ.Π. για την δημιουργία ενιαίων, μαζικών 

συνδικαλιστικών οργάνων στο Πυροσβεστικό Σώμα, χωρίς αποκλεισμούς. Την αλλαγή των αρνητικών 

συσχετισμών που υπάρχουν στις διοικήσεις των ενώσεων και την ενεργό συμμετοχή όλων των 

συναδέλφων. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Να διεκδικήσουμε μαζί με τον υπόλοιπο λαό που 

αγωνίζεται, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, με την ανατροπή των πολιτικών που μας 

εξαθλιώνουν.  

Για την Ε.Α.Κ.Π.   

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 

 


