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Προς: Όλους τους εργαζόμενους
του Πυροσβεστικού Σώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΗΝ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΡΕΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Το τελευταίο διάστημα η παράταξή μας δέχεται αλλεπάλληλες καταγγελίες από συναδέλφους που
υπηρετούν στη Λακωνία, τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική για καταστρατήγηση ωραρίου, με
παράνομες επιφυλακές, με κλήσεις σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια ημερήσιας ανάπαυσης (ρεπό) και
με παράνομη εφαρμογή πρόσθετης υπηρεσίας, αντίστοιχα. Με αφορμή τις παραπάνω καταγγελίες η
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών επισημαίνει τα εξής:
 Η θέση του προσωπικού σε κατάσταση επιφυλακής, καθορίζεται και υλοποιείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 210/92 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) και της υπ.αριθμ 20185
Φ.105.9/4/6/1999 διευκρινιστικής Δ/γης του Α.Π.Σ. (βλέπε κεντρική σελίδα site Ε.Α.Κ.Π.)
 Σε ότι αφορά την περικοπή των ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό), ενημερώνουμε ότι αυτή
εφαρμόζεται, μόνο κατόπιν ειδικής διαταγής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος,
σύμφωνα με την παρ.2 της υπ.αριθμ. 25556 Φ.105.6/23/5/2001 Δ/γης Α.Π.Σ. (βλέπε
κεντρική σελίδα site Ε.Α.Κ.Π.)
Με βάση τα παραπάνω, αλλά και το ότι συνεχίζεται και εντείνεται η κατάφορη παραβίαση
ωραρίου σε βάρος των συναδέλφων που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αττικής, με τη μορφή 12ωρης
ή και 16ωρης υπηρεσίας, καταδεικνύονται οι τεράστιες ευθύνες και η συνειδητή αδράνεια των
προεδρείων των Ενώσεων Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας και της Λακωνίας, όπως και του
προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., τα οποία με τις πρακτικές τους υποθάλπουν αυτά τα φαινόμενα και
βάζουν πλάτη για νέες μεγαλύτερες καταστρατηγήσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα.
Στην ίδια τακτική κινούνται και οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις στο χώρο του Π.Σ.
(Α.Ε.Π. Πυροσβεστών - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ κ.ο.κ.), σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο,
καθώς και η Ένωση Αξιωματικών, που δεν καταγγέλλουν και ανέχονται προκλητικά, τις
συγκεκριμένες αντεργατικές εξελίξεις.
Σοβαρές ευθύνες έχει και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία στα πλαίσια της «αριστερής
διακυβέρνησης», υιοθετεί και διευρύνει την καταπάτηση και κατάργηση εργασιακών και άλλων
δικαιωμάτων, συνεχίζοντας την υλοποίηση της πολιτικής που στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί το προεδρείο της Ομοσπονδίας να πάρει θέση
και να διεκδικήσει έστω και τώρα, την προστασία του ωραρίου εργασίας των πυροσβεστών, από
όλες τις διοικητικές ενέργειες, που το παραβιάζουν.
Καλούμε και όλους τους συναδέλφους, να απαιτήσουν από τα προεδρεία των Σωματείων τους να
δραστηριοποιηθούν άμεσα και να πραγματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που θα
διασφαλίσουν τα δικαιώματα τους.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

