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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

    Συνάδελφοι, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην παράταξή μας, στις 19/08/2014 και ώρα 00:15 περίπου, 

σε εκτέλεση εντολής του Συντονιστή Επιχειρήσεων Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Δυτ. 

Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, τέθηκε σε γενική επιφυλακή ο νομός Κεφαλονιάς και 

συγκεκριμένα σε επιφυλακή το μόνιμο και πενταετούς υποχρέωσης προσωπικό, λόγω πυρκαγιάς που 

εκδηλώθηκε σε δασική έκταση,  στην περιοχή Ανδριολάτα. 

   Κατά την διάρκεια εφαρμογής του έκτακτου μέτρου της επιφυλακής παρατηρήθηκαν τα παρακάτω 

περιστατικά τα οποία εύλογα δημιουργούν ερωτηματικά και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και 

ενεργειών σας:   

 Κατά την άφιξη προσωπικού της φυλακής που κλήθηκε σε επιφυλακή στο Π.Κ. Σάμης, διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπήρχε κανένα διαθέσιμο υδροφόρο όχημα στις εγκαταστάσεις του ώστε να μεταβεί στην 

πυρκαγιά επειδή όλα τα οχήματα είχαν επανδρωθεί από την πρώτη και δεύτερη φυλακή και 

βρίσκονταν ήδη στο χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να συνεχίσουν 

να παραμένουν στις εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι 

το εν λόγω προσωπικό (επιφυλακή) την προηγούμενη ημέρα (18/08/2014) και από ώρα 01:00 τα 

ξημερώματα έως και ώρα 10:00  επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά σε περιοχή  εκτός τομέα ευθύνης του. 

 Το σύνολο της δύναμης του προσωπικού της περιοχής παρέμεινε σε επιφυλακή ακόμη και μετά την 

θετική έκβαση του συμβάντος, αξιοποιώντας το για κάλυψη περιπολικών και πάγιες ανάγκες σε 

αντίθεση με τα ισχύοντα, με αποτέλεσμα να υφίσταται σωματική και ψυχολογική καταπόνηση με ότι 

σημαίνει αυτό για τον βαθμό ετοιμότητας και καταλληλότητας που πρέπει να διακατέχει τις πυροσβεστικές 

δυνάμεις.  

 Διατηρήθηκαν στο τόπο του συμβάντος υπέρμετρες δυνάμεις, ακόμη και μετά το πέρας της κατάσβεσης 

του, ενώ εντός της κτηριακής εγκατάστασης του Π.Κ. Σάμης συνέχισαν να παραμένουν  επιπλέον 

της βάρδιας τέσσερα  άτομα προσωπικό ως επιφυλακή (2 μόνιμοι + 2 Π.Π.Υ.)   με ένα υδροφόρο 

όχημα χωρητικότητας ενός τόνου και ένα των πεντακοσίων λίτρων του οποίου η αντλία 

πυρόσβεσης δεν λειτούργει. Έτσι, οι συνάδελφοι που κλήθηκαν ως επιφυλακή από τις 19/08/2014 και 

ώρα 00:15 συνέχισαν να εκτελούν υπηρεσία ως τις 20/08/2014 και ώρα 07:30, διότι η τακτική φυλακή 

αξιοποιήθηκε για επάνδρωση οχήματος φύλαξης πυρκαγιάς και την εκπομπή νυχτερινού 

περιπολικού. 

    Τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες της παράταξης μας, για τις μελλοντικές προθέσεις της 

πολιτικής και φυσικής ηγεσίας σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των τεραστίων ελλείψεων που υπάρχουν 

σε έμψυχο δυναμικό στο Π.Σ. 

    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, από την πρώτη στιγμή που έλαβε γνώση για όσα 

διαδραματίζονταν στον Ν Κεφαλονιάς (19/08/2014)  ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα της 
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Ένωσής μας και ζήτησε, να προβούν σε άμεσες ενέργειες που θα κρίνονταν απαραίτητες για να 

διερευνηθεί σε βάθος η νομιμότητα, ο τρόπος και οι συνθήκες που διατάχτηκε και εφαρμόστηκε η επιφυλακή και  

σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων, να υποβληθεί μηνυτήρια 

αναφορά για την απόδοση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου.  

    Στην συνέχεια  διαπιστώνοντας ότι παρά τις διαβεβαιώσεις του προεδρείου της ένωσης, δεν δόθηκε 

λύση στο πρόβλημα, περί ώρα 18:52 της ίδιας ημέρας, έγινε παρέμβαση από την παράταξή μας στον 

Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. απαιτώντας  να πραχτούν τα δέοντα, αλλά και πάλι κρίνοντας εκ του 

αποτελέσματος, δεν δόθηκε λύση. 

   Όμως, όπως μας ενημέρωσαν, παρά το ότι η γενική επιφυλακή έληξε σήμερα το πρωί, δόθηκε εκ νέου 

προφορική εντολή από τον Διοικητή της Π.Υ. Κεφαλονιάς προς τον Προϊστάμενο του Π.Κ. Σάμης, για κλίση σε 

επιφυλακή της Β΄ φυλακής  και την παραμονή της εντός του Π.Κ. προκειμένου η Α΄ φυλακή να καλύψει 

κατά  το Γ΄ 8ωρο την επάνδρωση περιπολικού και οχήματος και την φύλαξη της προαναφερόμενης 

πυρκαγιάς. 

    Με βάση τα παραπάνω και για όσα αναλυτικά σας ενημερώσαμε τηλεφωνικά και επειδή φαινόμενα 

καταστρατήγησης ωραρίου μέσω επιφυλακών παρατηρούνται και σε άλλες υπηρεσίες της περιφέρειάς 

μας, ζητάμε από τα καθ΄ ύλην αρμόδια προεδρεία των Διοικητικών Συμβουλίων  της Ένωσής μας και της 

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  να μην κρύβουν τα προβλήματα κάτω απ’ το χαλί και να : 

 Διερευνήσουν σε βάθος τα παραπάνω και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης στέρησης νομιμότητας να 

υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος, αλλά και απόδοσης ευθυνών κατά παντός 

υπευθύνου σύμφωνα και με τα περιγραφόμενα στο γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της 

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., με ημερομηνία έκδοσης την 12-11-2012, καθώς και να προβεί σε παραστάσεις 

διαμαρτυρίας όπου και εφόσον αυτό απαιτείται.  

 Μεριμνήσουν για την  υλοποίηση  των αποφάσεων του 2ου  Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για να δοθεί 

επιτέλους οριστική λύση στο καθεστώς συνεχούς παραβίασης εργασιακών μας δικαιωμάτων που 

εντείνονται σε μεγάλο βαθμό κατά την διάρκεια των αντιπυρικών περιόδων. 

     Συνάδελφοι των Δ.Σ. της  Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας & της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. οι παρατάξεις σας που διαχρονικά 

διοικούν την Ομοσπονδία αλλά και τις περισσότερες διοικήσεις των πρωτοβάθμιων Ενώσεων, αρνούνται 

πεισματικά να ενεργοποιήσουν αποφάσεις Δ.Σ & συνεδρίων, δεν καταγγέλλουν  τις παράνομες επιφυλακές και 

δεν κάνουν καμία ενέργεια για να προστατευθούν οι υπάλληλοι από την αυθαίρετη καταστρατήγηση του ωραρίου 

τους, αφήνοντας το πρόβλημα να διαιωνίζεται και τους εργαζόμενους να δεινοπαθούν. Θα πρέπει εδώ και τώρα 

να απολογηθείτε στους συναδέλφους μας για την στάση συγκάλυψης και συμβιβασμού που πιστά 

ακολουθείτε, στάση η οποία εξυπηρετεί στο έπακρο την πολιτική και φυσική ηγεσία. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

.Το μέλος του Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

                                                             Ζαμπάτης Σπυρίδων 

 

 

  

 

 


