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  Κύριε Αρχηγέ, µε την παρούσα επιστολή, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, 
καταγγέλλει την τακτική της  κήρυξης των κατά συρροή παράνοµων επιφυλακών που διατάχθηκαν ακόµη και για 
περιπτώσεις  ενίσχυσης άλλων υπηρεσιών, που βρίσκονται σε περιοχές αποµακρυσµένων νοµών ή ακόµη και µε 
το πρόσχηµα των δεικτών επικινδυνότητας.   
 Όπως πολύ καλά γνωρίζεται οι διαταγές αυτές στην πλειοψηφία τους είναι παράνοµες, 
ενώ  σε πολλές περιπτώσεις τίθεται το σύνολο του προσωπικού των Υπηρεσιών σε κατάσταση Γενικής 
Επιφυλακής, µε αναστολή - περικοπή των ηµερήσιων αναπαύσεων των υπάλληλων, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα 
στην υπ. αριθµ. 25566 Φ.105.6/25-5-2001 ∆/γη Α.Π.Σ, που ορίζει πως για την αναστολή ηµερήσιων αναπαύσεων 
ή αδειών, απαιτείται έκδοση ειδικής διαταγής του Α.Π.Σ. µε συγκεκριµένη αναφορά για την αναστολή τους. 
 Σύµφωνα µε όσα προκύπτουν από ανάλογα στοιχεία, διαπιστώνεται η άσκοπη 
καταπόνηση του πυρ/κου προσωπικού, εξαιτίας του ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό τέθηκε  κατ’ 
επανάληψη  σε κατάσταση επιφυλακής κατά παράβαση των όσων προβλέπουν οι κανονιστικές διατάξεις, 
µε σκοπό την επάνδρωση οχηµάτων για την περίπτωση αντιµετώπισης ενδεχόµενου συµβάντος.. 
Έχοντας όµως υπόψη µας: 

• Τις δηλώσεις που κάνατε  κατά την πρώτη  συνάντηση σας µε το ∆.Σ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ,  
αναφερόµενος δηλαδή σε νοµοθετική ρύθµιση που πρέπει να εφαρµοστεί προκειµένου να τίθενται σε 
επιφυλακή οι πυροσβέστες, χωρίς την ύπαρξη  συµβάντων, ακόµη και µε αφορµή τους δείκτες 
επικινδυνότητας, για τις οποίες η Ε.Α.Κ.Π. την ίδια στιγµή εξέφρασε ρητά τις αντιρρήσεις της. 

• Την παράνοµη, γενικευµένη εφαρµογή της κλήσης σε επιφυλακή, που εφαρµόστηκε κατά το 
τελευταίο διάστηµα,  χωρίς την ύπαρξη συµβάντων αλλά µόνο κατ’ εφαρµογή των σταδίων 
επικινδυνότητας. 

• Την απάντηση που δόθηκε στο Ελληνικό κοινοβούλιο από τον Υπουργό ∆ηµοσίας Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την τροποποίηση του Π.∆. 210/1992 και την προωθούµενη 
εφαρµογή τροποποιήσεων στο ωράριο των  υπάλληλων του Π.Σ, δίχως όµως να έχουν έρθει σε γνώση 
των εργαζοµένων οι ακριβείς τροποποιήσεις για το ωράριο. 

 Με δεδοµένο τα παραπάνω ισχυροποιούνται  σε µεγάλο βαθµό οι ανησυχίες  µας, ότι εν 
αγνοία των πυροσβεστών, είναι προ των πυλών ακόµη ένα  καίριο χτύπηµα στις εργασιακές τους 
σχέσεις   και το  ωράριο. Εκτίµηση µας είναι επίσης   ότι οι πρόσφατες γενικευµένες παραβιάσεις του ωραρίου 
κατά τον τρόπο που έγιναν, αποτελούν το προοίµιο των αναµενόµενων αρνητικών εξελίξεων. 
   Κύριε Αρχηγέ, για την επικρατούσα κατάσταση δεν ευθύνονται οι υφιστάµενοι σας, αλλά 
οι πολιτικές που εφαρµοστήκαν σε βάρος της πυρασφαλείας της χώρας και οι εργαζόµενοι του Π.Σ δεν 
είναι διατεθειµένοι, ούτε τους αξίζει  να δεχτούν περεταίρω υποβάθµιση των εργασιακών τους σχέσεων.  
 Η πυρασφάλεια της χώρας έχει ανάγκη από ουσιαστική αναδιοργάνωση, µε προσλήψεις και 
κάλυψη όλων των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδοµή και όχι την µόνιµη οµηρία των σκληρά εργαζοµένων 
πυροσβεστών,  που συνεχώς διευρύνεται µέσα από τις καταγγελλόµενες απάνθρωπες πρακτικές και τακτικές. 
              Ζητάµε λοιπόν: 

• Άµεση αναστολή των επιφυλακών που έχουν διαταχτεί, αντίθετα µε όσα ορίζουν οι ισχύουσες 
κανονίστηκες διατάξεις όπως και την πλήρη εφαρµογή αυτών,  στα πλαίσια της εκπλήρωσης του 
επιχειρησιακού έργου αλλά και της ασφάλειας του προσωπικού. 

•               Αναζήτηση και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, για τις καταστρατηγήσεις του ωραρίου και 
για την παράνοµη αναστολή των ηµερήσιων αναπαύσεων, όπου αυτές πρόεκυψαν .  

• Την γνωστοποίηση προς τα συνδικαλιστικά όργανα και τους εργαζόµενους το πλήρες κείµενο 
των τροποποιήσεων για το ωράριο.  

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 
Τα µέλη  του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος 


