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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

               Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, δεν ήταν λίγες οι φορές που η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 

Πυροσβεστών είχε προειδοποιήσει για τις παράνοµες επιφυλακές που διατάσσονται προκειµένου να 

ξεπεραστούν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την έλλειψη προσωπικού.  

Με κύρια ευθύνη των άλλων δύο παρατάξεων (∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. & Π.Α.Σ.Κ. Π.), που απαρτίζουν το ∆.Σ 

της  Οµοσπονδίας αλλά και των περισσοτέρων διοικήσεων των πρωτοβάθµιων ενώσεων οι οποίες, αρνούνται 

πεισµατικά να ενεργοποιήσουν αποφάσεις ∆.Σ & συνεδρίων, δεν καταγγέλλονται οι παράνοµες επιφυλακές και 

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

ωραρίου τους αφήνοντας το πρόβληµα να διαιωνίζεται και τους εργαζόµενους να δεινοπαθούν.  
 

Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό µην  µπορώντας  να καλυφτούν µε παροδικά µέτρα φέρνουν  

τον πυροσβέστη (και ειδικά κατά τη θερινή περίοδο) αντιµέτωπο µε ενέργειες της υπηρεσίας που περιορίζουν ή 

δεσµεύουν τον ελεύθερο χρόνο του παραβιάζοντας κεκτηµένα δικαιώµατα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια 

και την υγεία του, δηµιουργώντας ρωγµές στην οικογενειακή του συνοχή. Σηµειωτέο ότι µε ευθύνη της 

Πολίτικης και Φυσικής ηγεσίας δεν έχει γίνει ακόµη η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού. 
 

Πριν λοιπόν  ξεκινήσει καλά - καλά η νέα αντιπυρική περίοδος στο Π.Κ. Σάµης στην Κεφαλλονιά στις 

10-6-2012 και περί ώρα 12:00 επιλέχτηκε ως εύκολη λύση και αντίθετη των ισχυουσών διαταγών που 

ρυθµίζουν σχετικά ζητήµατα η κλήση συνάδελφων (µόνιµο προσωπικό) σε επιφυλακή προκειµένου να 

επανδρώσουν το κλιµάκιο (δηλαδή να µείνουν εντός αυτού για ενδεχόµενο συµβάν) και τούτο γιατί η βάρδια 

(δύο υπάλληλοι) κλήθηκε να συνδράµει προς ενίσχυση στην αναζήτηση εξαφανισθέντος ατόµου. Επίσης, 

επιχειρήθηκε (χωρίς τελικά να πραγµατοποιηθεί) αναστολή προγραµµατισµένης ηµερήσιας ανάπαυσης (ρεπό) 

υπαλλήλου αντίθετα µε όσα  ορίζουν οι σχετικές διαταγές (βλέπε υπ. αριθµ. 25566 Φ. 105.6. 25/5/2001).  

Όταν υπέπεσαν στην αντίληψη µας τα ανωτέρω, η παράταξής µας,  ενηµέρωσε άµεσα µε 

αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επαφές το προεδρείο του ∆.Σ της ένωσής µας (τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο 

και τον οργανωτικό γραµµατέα) προκειµένου να παρέµβει αποτελεσµατικά για την αποτροπή της παράνοµης 

αυτής ενέργειας.  

Ζητήσαµε από το προεδρείο σε πρώτο βαθµό την άµεση παρέµβαση στην ∆ιοίκηση της Π.Υ 

Αργοστολίου για την οριστική επίλυση του θέµατος και εάν δεν δοθεί λύση, να προβεί σε καταγγελία και να 

ενεργοποιηθεί ο νοµικός σύµβουλος της ένωσης για περαιτέρω ενέργειες. 

 Εκείνο το όποιο αποκοµίσαµε ήταν ο εµπαιγµός και η καταφανέστατη αποφυγή επίσηµης-ουσιαστικής  

εµπλοκής του προεδρείου σχετικά µε την επίλυση του ζητήµατος αφού (σύµφωνα µε όσα µας δήλωναν) από την 

µια ανέµεναν για δυο και πλέον ώρες την ενηµέρωση τους από άλλο µέλος του προεδρείου και από την άλλη 

έθεταν ως ζήτηµα κωλύµατος για µια τέτοια ενέργεια την µη ύπαρξη  ∆.Υ αναφορών των υπάλληλων . 

Προκειµένου να αναδείξουµε την υποκρισία υπενθυµίζουµε συνάδελφοι ότι όσες φορές και αν 

υποβλήθηκαν στο ∆.Σ της ένωσης µας από στελέχη της Ε.Α.Κ.Π  ∆.Υ αναφορές, ολόκληροι φάκελοι µε στοιχεία 

και ανακοινώσεις για παραβίαση ωραρίου, παράνοµες επιφυλακές, άδικες πειθαρχικές διώξεις, αυταρχικές 
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συµπεριφορές αξιωµατικών που ασκούν διοίκηση κ.λ.π., καθώς και προτάσεις για την αντιµετώπισή τους απλά 

τις συγκάλυψαν ή τις κατέπνιξαν. 

 Όταν εκτός των άλλων ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ∆.Σ εάν σε περίπτωση που αποσταλεί σχετική  ∆.Υ 

αναφορά υπάλληλου και διαπιστωθούν ευθύνες θα προβεί το σωµατείο σε καταγγελία (µέσω του νοµικού του 

συµβούλου) προς τις δικαστικές αρχές η απάντηση του ήταν « όταν θα έχετε εσείς την πλειοψηφία και το 

προεδρείο να κάνετε». Στην συνέχεια και µετά την πάροδο αρκετών ωρών µελή του προεδρείου, µας 

ενηµέρωσαν για κάποιες τηλεφωνικές  παρεµβάσεις προς την διοίκηση της Π.Υ Αργοστολιού και 

προσπαθώντας να υποβαθµίσουν το γεγονός, µας διαβεβαίωσαν ότι η κατάσταση σε επιφυλακή θα διαρκούσε 

λίγες ώρες. Σύµφωνα µε ενηµέρωση από συναδέλφους η εντολή για λήξη της δόθηκε µε την επιστροφή της 

εξόδου λίγο µετά τις 22:00  το βράδυ. 
 

Η Ε.Α.Κ.Π δεσµεύεται απέναντι στους συναδέλφους µας ότι θα φέρει το ζήτηµα αυτό (παράνοµες 

επιφυλακές, παραβίαση ωραρίου κλπ)  στα ∆.Σ του πρωτοβάθµιου και του δευτεροβαθµίου συνδικαλιστικού 

µας οργάνου  έτσι ώστε να γίνουν ενέργειες για αναζήτηση και απόδοση ευθυνών και την µελλοντική αποτροπή  

παρόµοιων ενεργειών.  

∆ηλώνουµε ότι κάθε φορά που θα περιέρχονται  στην αντίληψή µας τέτοια φαινόµενα που 

καταστρατηγούν εργασιακά δικαιώµατα των πυροσβεστών θα  αναδεικνύονται και θα προβάλλονται έτσι 

ώστε να βρίσκεται άµεση λύση.  
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