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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΓΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στις 15/3/2017συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κατατέθηκε υπόμνημα στον
Αρχηγό και συζητήθηκαν τα θέματα που περιλαμβάνονταν σε αυτό.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, εκτιμώντας ότι το υπόμνημα που υποβλήθηκε από
την Ένωση δεν κάλυπτε στο βαθμό που έπρεπε τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι
οι υπάλληλοι του Π.Σ και στην περιφέρειας μας, υπέβαλε προς τον Αρχηγό τα παρακάτω
ερωτήματα:
1ον Σε ερώτημα προς τον Αρχηγό τι θα γίνει με την οικονομική κάλυψης των εξόδων σίτισης,
στέγασης, μετακινήσεων των συναδέλφων που ξεσπιτώθηκαν για να στελεχωθούν οι Π.Υ. των
αεροδρομίων με την εφαρμογή του Π.Δ. 13/2017.
Η απάντηση του Αρχηγού ήταν ότι θα πάρουν αυτά που προβλέπεται από την νομοθεσία, μόνο τα
έξοδα μεταθέσεως.
Ας αναλογιστούμε όμως συνάδελφοι ότι, ο υπάλληλος που θα μετατεθεί στην Σαντορίνη για να
επανδρώσει το αντίστοιχο αεροδρόμιο, χρειάζεται 700 ευρώ μόνο για τα έξοδα ενοικίου, σύμφωνα με
καταγγελία συναδέλφου που μετατέθηκε εκεί και αναζήτησε κατοικία.
Τι σημαίνει λοιπόν η μετάθεση αυτή και ειδικά για έναν πενταετή πυροσβέστη των 750 ευρώ;
Αποτελούν ή όχι αυτές οι μεταθέσεις για τους δεκάδες μετατιθέμενους, αιτία για την πλήρη
αποδιοργάνωση της ζωής τους, αφού η μόνη καθημερινή τους έγνοια θα είναι η πάση θυσία
επιβίωσης τους Μήπως για αυτόν τον λόγο δεν υποβλήθηκε και η πρώτη παραίτηση μετατιθέμενου
πενταετούς πυροσβέστη στην Μύκονο;
Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται μόνο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της FRAPORT,
αδιαφορώντας για τις δυσβάσταχτες συνέπειες που αντιμετωπίζουν ήδη οι συνάδελφοί μας. Με
τις αιματηρές θυσίες τους στην ουσία επιδοτούν τα κέρδη της πολυεθνικής.
2ον Ρωτήθηκε ο Αρχηγός εάν θα ενταχθεί το Πυροσβεστικό προσωπικό των αεροδρομίων της
FRAPORT στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δασικά και
αστικά συμβάντα. Διότι από την διαταγή που στάλθηκε και την ορθή επανάληψη της δεν
ξεκαθαρίζετε αυτό.
Ο Αρχηγός απάντησε ότι το Πυροσβεστικό προσωπικό θα ενταχθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο
και τα οχήματα για τις δασικές πυρκαγιές βρίσκονται ήδη εκεί, ακόμα και στους αυτοκινητόδρομους.
3ον Επισημάνθηκε στον Κο Αρχηγό ότι στα ήδη κατακρεουργημένα από προσωπικό Κλιμάκια
και Υπηρεσίες, προβλέπεται από τον επικείμενο αντιπυρικό επιχειρησιακό σχεδιασμό να μην
παραμένει κανένας πυροσβέστης στο χώρο του Π.Κ. Ρωτήθηκε λοιπόν πως διασφαλίζετε το αστικό
περιπολικό, και οι υπαρκτοί κίνδυνοι για τα αστικά συμβάντα από την μη επάνδρωση τους.
Η απάντηση του Αρχηγού ήταν ότι συμφωνεί πως το ορισμένο προσωπικό για το αστικό συμβάν
δεν πρέπει να βγαίνει έξω. Για την επίτευξη του στόχου αυτού όμως στον αντιπυρικό σχεδιασμό θα
πρέπει να μειωθούν τα περιπολικά, πράγμα που θα το συζητήσει με τους διοικητές σε περιφερειακό
επίπεδο.

4ον Τέθηκε το ερώτημα πως θα επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και πως θα
δίνονται τα ρεπό και οι άδειες στους συναδέλφους που υπηρετούν σε Υπηρεσίες ή Κλιμάκια, αφού
ήδη μειώθηκε ακόμη περισσότερο η δύναμη τους από τις μεταθέσεις στα αεροδρόμια.
Ο Αρχηγός απάντησε ότι με την δυνατότητα φυσικά των ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ, και ότι θα γίνει
ανακατανομή προσωπικού και θα καλύπτονται από τους συναδέλφους που εκτελούν υπηρεσία
γραφείου. Επίσης ανέφερε σαν λύση και τις προσλήψεις των συμβασιούχων!!!
Ένα είναι το σίγουρο συνάδελφοι, ότι κανείς πλέον στο Π.Σ. δεν θα έχει μόνιμη κατάσταση στην
υπηρεσία που υπηρετεί, με τις τόσες μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν. Θα είμαστε
διαρκώς σε κίνηση μακριά από τις οικογένειες μας, χωρίς να είμαστε σε θέση να
προγραμματίσουμε τις στοιχειώδεις ανάγκες μας.
5ον Ρωτήθηκε ο Αρχηγός από την στιγμή που θεσπίστηκε ως τόπος συμφερόντων ο Νομός, υπάρχει
ζήτημα για όσους ήταν σε κάποιο κλιμάκιο και περίμεναν την μετάθεση τους στην κεντρική
υπηρεσία η και το αντίστροφο.
Η απάντηση ήταν ότι θα υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης εντός νόμου με τη θέληση των
υπαλλήλων. Η Ε.Α.Κ.Π. όμως εκτιμά ότι από την στιγμή που αυτή η δυνατότητα δεν προβλέπεται
από τις σημερινές νομοθετικές διατάξεις, είναι πιθανόν, και η ζωή το έχει δείξει, οι μετακινήσεις
αυτές να αξιοποιηθούν για ρουσφετολογικούς λόγους.
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ συνάδελφοι και από αυτήν τη συνάντηση είναι ότι:
• Η κατάσταση στο χώρο μας ολοένα και θα χειροτερεύει. Ο φετινός αντιπυρικός σχεδιασμός
θα περιλαμβάνει ραγδαία αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας μας, με τα εργασιακά
μας δικαιώματα σιγά σιγά να διαλύονται.
• Ο οικογενειακός προγραμματισμός για άλλη μια φορά πηγαίνει περίπατο.
• Για την επίτευξη των στόχων αυτών πέρα από τις γενικές επιφυλακές η κυβέρνηση ενίσχυσε το
«οπλοστάσιο της», με την αλλαγή του κανονισμού μεταθέσεων έχοντας την φυσική ηγεσία
να ξεκίνα να το εφαρμόζει. Αυτός όπως διαμορφώθηκε πρόσφατα με το Π.Δ. 13/2017, και με
το Π.Δ. 93/2014, αποτελεί εργαλείο εφαρμογής της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής της
σημερινής κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων. Οι μεταθέσεις, δεν θα έχουν τελειωμό
ενόψει της επάνδρωσης των αυτοκινητόδρομων, και οι μετακινήσεις θα γίνουν καθημερινότητα
για την κάλυψη των αποδεκατισμένων υπηρεσιών και κλιμακίων.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδας, παλεύει για να προασπίσει τα
εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων στο Πυροσβεστικό Σώμα, σε συνδυασμό με την κάλυψη
των λαϊκών αναγκών για πυρασφάλεια γενικότερα. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει κατάργηση
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, που αποδυναμώνονται συνεχώς και υπολειτουργούν.
Η μείωση των οργανικών θέσεων λόγω των μεγάλων ελλείψεων θα είναι αναπόφευκτη.
Η Ε.Α.Κ.Π. πιστεύει ότι επιβάλετε να διεκδικήσουμε αποζημίωση για αυτούς τους συναδέλφους
που δοκιμάζονται αυτήν την στιγμή και αναγκάζονται να βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη.
Βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό όλων των συναδέλφων που πλήττονται από την πολιτική που
υλοποιείται με ταχύτατο ρυθμό και που είναι ταγμένη για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του
κεφαλαίου, φέρνοντας νέα αντιλαϊκά μέτρα.
Για την Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδος
το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας
Κώστας Κέκης

