
 

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥ  

 

Συγχαρητήρια  και απο εµας τους απλούς πυροσβέστες που µάχονται καθηµερινά για το καλο αυτού του 
τοπου. 
Μπράβο είστε η µόνοι που βρισκόσαστε στο πλευρό του πυροσβέστη και πολεµάτε για τα δικαιώµατα του 
καθηµερινά.  
θα σας ζητήσω την βοήθεια εκ µέρους τις πλειοψηφίας  των πυροσβεστών της Π.Υ. …………….  
Βγάζοντας την τελευταία κραυγή απελπισίας που µας απέµεινε. 
1) Ο Σταθµός όπως γνωρίζετε είναι εικοσιτετράωρος και απο την αρχή της αντιπυρικής περιόδου έχουν κοπεί 
τα δυο ρεπό του µήνα στους οδηγούς και στους µάχιµους δίνετε 1 ρεπό κάθε δυο µήνες και εφόσον αυτό 
επιτρέπετε απο τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
2) Όταν Ηµερήσιος Χάρτης κινδύνου πυρκαγιών για επιφυλακή  απο την πολιτική προστασία βρίσκεται η 
ξεπερνά το 4ο στάδιο παραµένουν στην υπηρεσία απο την προηγούµενη βάρδια 6 πυροσβεστες, µερικοι για 
ενα 24ορο ακοµη (σύνολο 48 ωρες) και άλλοι για ενα βραδινό 8ορο. 
Και πιστέψτε µε εχει καταντήσει συνήθεια να δουλεύουµε δυο 24 συνεχόµενα και µετα να παίρνουµε µόνο µια 
ανάπαυση. 
Μην µας ζητήσετε να κάνουµε αναφορές για τα συγκεκριµένα προβλήµατα, 
Θα βρεθούµε µπλεγµένοι και χαµένοι όπως οι πυροσβέστες που έφυγαν απο την υπηρεσία το 2010 και 2011, 
και είναι πολλοί πιστέψτε µε. 
Αναµένουµε την βοήθεια σας. 
Και παλι ευχαριστούµε για το βήµα που µας δίνετε ώστε να φέρουµε τα προβλήµατα µας στο φως. 
 

 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΑΙΤΗΜΑ   

 

 

  Αγαπητέ συνάδελφε σ ευχαριστούµε για την εκτίµηση και την αναγνώριση που δείχνεις στον 

αγώνα της Ε.Α.Κ.Π. Πρέπει και εµείς µε την σειρά µας να σου πούµε µε κάθε ειλικρίνεια ότι 

έχουµε απόλυτη ανάγκη τον καλό τον λόγο, αν θες είναι το οξυγόνο µας για να µπορέσουµε να 

ανταπεξέλθουµε στον δύσκολο πραγµατικά αγώνα που καλούνται να δώσουν καθηµερινά όλα τα 

στελέχη της Ε.Α.Κ.Π. Έχουµε όµως ανάγκη και την καλοπροαίρετη κριτική για να διορθώνουµε τα 

οποία λάθη και αδυναµίες µας.  

   Όσον αφορά το ζήτηµα που θέτεις για την µη χορήγηση δεδουλευµένων ρεπό ( ηµερήσιων 

αναπαύσεων) και επιβολή πρόσθετης εργασίας κατά τον τρόπο που αναφέρεις χωρίς µάλιστα να 

υπάρχουν συµβάντα, αποτελεί την κραυγαλέα απόδειξη για το που έχουν αφήσει να φθάσουν τα 

πράγµατα τα καθ ύλη αρµόδια συνδικαλιστικά όργανα και στην προκειµένη περίπτωση η Ένωση 

σου και κατ επέκταση η Οµοσπονδία.  

  Η ΕΑΚΠ έφερε το ζήτηµα σας στην συνεδρίαση της 31/8 του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και ζήτησε 

από το προεδρείο της Οµοσπονδίας και της Ένωση σας αντιπροσωπεία του ∆.Σ. να κάνει άµεση 

παρέµβαση στην διοίκηση της υπηρεσία σας για να σταµατήσει η κατ εξακολούθηση 

καταχρηστική και παραβατική συµπεριφορά της. Υπήρξε δέσµευση ότι σύντοµα κλιµάκιο του ∆.Σ. 

της Ένωση σας στο οποίο θα παρευρίσκεται και εκπρόσωπος της Ε.Α.Κ.Π. θα επισκεφθεί την 

υπηρεσία σας.    

  Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί η δέσµευση αυτή, τότε η ΕΑΚΠ θα αναλάβει 

πρωτοβουλίας από µόνη της για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.   

  

   Αγαπητέ συνάδελφε για αυτό που συµβαίνει όµως στην υπηρεσία σας και σε κάθε υπηρεσία µε 

παρόµοια προβλήµατα υπάρχουν ευθύνες.  

• Ευθύνες πολιτικές για όσες κυβερνήσεις µέχρι σήµερα δεν εφάρµοσαν την εργατική 

νοµοθεσία και για τους πυροσβέστες παρά µόνο διατήρησαν αυτό το καθεστώς για να γίνεται 

καλύτερη η εκµετάλλευση του ελευθέρου χρόνου τους και να καλύπτουν έτσι αζηµίως για το 

κράτος τα τεράστια κενά του σώµατος.  



 

 

• Ευθύνες υπηρεσιακές σε όσους προθυµοποιούνται να εφαρµόσουν τέτοιου είδους πολιτικές ή 

δεν αντιστέκονται σε αυτές τις πολιτικές γνωρίζοντας ότι η εφαρµογή τους αποβαίνει σε βάρος 

των εργαζοµένων όπως π.χ. καλή του ώρα και ο ∆ιοικητής σας και κάθε άλλος σαν αυτόν που 

νοιώθει τον εαυτό του σαν αφεντικό και όχι σαν εργαζόµενο, απολαµβάνοντας την ασυλία της 

Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας προσβλέποντας φυσικά κάποια στιγµή στην αναγνώριση των  

πολυτίµων « υπηρεσιών του ».  

    Λειτουργεί όµως µ αυτόν τον απαράδεκτο αντι συναδελφικό τρόπο παρανοµώντας συστηµατικά 

γιατί έχει ως δεδοµένη την ανοχή των προαναφερόµενων « αγωνιστών » που σας - µας εκπροσωπούν 

και δυστυχώς εκλέγονται µε µεγάλη πλειοψηφία γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι κυρίως στην 

περιφέρεια σου την ηµέρα που γίνονται οι εκλογές στο σωµατείο  αντί να πάνε µαζικά να στηρίξουν 

το ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ.Π. για να γίνει η Ένωση σας πραγµατικός υπερασπιστής των 

συµφερόντων σας, επιλέγουν την αποχή σαν ποιο αποτελεσµατική  ενέργεια ή επιλέγουν να 

ψηφίσουν µε οποιαδήποτε άλλα κριτήρια εκτός από το να λάβουν υπόψη τους την στάση που 

δείχνουν οι αιρετοί εκπρόσωποι απέναντι στα προβλήµατα τους.             

    Υπάρχουν λοιπόν ευθύνες για τους αιρετούς εκπροσώπους που αβαντάρουν την εκάστοτε 

κυβερνητική πολιτική, παραπλανούν τους εργαζόµενους για τις πραγµατικές προθέσεις των 

κυβερνήσεων και υπονοµεύουν συστηµατικά αποδυναµώνοντας της αγωνιστικές τους διαθέσεις.  

    Χωρίς αυτούς καµία κυβέρνηση δεν θα µπορούσε να περάσει τα αντεργατικά της σχέδια, για αυτό 

µετά την αποχώρηση τους από την ενεργό και υπερ του δεόντως προβεβληµένη από τα Μ.Μ.Ε. « 

συνδικαλιστική τους δράση » τους εµπιστεύονται σηµαντικά κυβερνητικά πόστα.      

    ∆εν θα αναλωθούµε όµως στο ζήτηµα των ευθυνών περισσότερο γιατί πλέον είναι πασίγνωστος ο 

ρόλος και ο λόγος ύπαρξης και δράσης των εκπροσώπων του κυβερνητικού- εργοδοτικού 

συνδικαλισµού και των παρατάξεων που τον εκφράζουν και δεν τον αντιλαµβάνονται αυτό µόνο 

όσοι δείχνουν πλήρη αδιαφορία για ότι έχει σχέση µε τα εργασιακά τους δικαιώµατα ή τους βολεύει 

αυτή η ψιλό εξάρτιση από τα κέντρα εξουσίας και είναι έτοιµοι κυρίως στον κλάδο µας για µία 

απόσπαση, ή για µία ποιο λάιτ θεσούλα εκτός βάρδιας ή ακόµη και για κανένα εξτρά ρεπό να 

θυσιάσουν όλα τους τα εργασιακά δικαιώµατα και κατά συνέπεια το ίδιο τους το µέλλον.  

  

  Αυτό που βιώνεται στην υπηρεσία σου αγαπητέ συνάδελφε εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι σου 

δεν είναι οι εργασιακές συνθήκες που αξίζουν στον πυροσβέστη και δη σε έναν εργαζόµενο του 

21
ου

 αιώνα. Είναι συνθήκες του µεσαίωνα που δυστυχώς µας οδηγούν όλους τους εργαζόµενους 

εκεί και µε την βούλα του Νόµου πλέον. ∆υστυχώς όµως όταν ακόµη πριν από 12 χρόνια και κατ΄ 

επανάληψη από τότε η Ε.Α.Κ.Π. είχε προαναγγείλει τον ερχοµό αυτής της τραγικής κατάστασης 

στα εργασιακά µας ζητήµατα αλλά και για την πορεία υποβάθµισης του Π.Σ. στην βάση των 

εκτιµήσεων που έκανε µε µοναδικό κριτήριο τις πολιτικές που εφαρµόζονταν ή εξαγγέλλονταν, το 

συνδικαλιστικό κίνηµα του κλάδου που εκφράζονταν κυρίως από τους εκπροσώπους της Π.Α.Σ.Κ 

Π. και της ∆.Α.Κ.Υ.Π Σ. µιλούσε για µελλοντική αναβάθµιση και η πλειοψηφία των εργαζοµένων 

που τους στήριζε ακούγοντας τους κήρυκες της ευδαιµονίας προσδοκούσε σε κάτι καλύτερο χωρίς 

καν να χρειάζεται να αγωνιστεί.  

  Στο σηµείο αυτό συνάδελφε πρέπει να τονίσουµε ότι κατανοούµε απόλυτα τους φόβους σας να 

κινηθείτε όπως έχετε κάθε δικαίωµα να το πράξετε σε επίπεδο υπηρεσιακό µε αναφορές, από την 

στιγµή που παραβιάζεται συστηµατικά το ωράριο σας. Ο φόβος σας πηγάζει από τα όσα 

συµβαίνουν καθηµερινά στο Π.Σ. µε την αυθαιρεσία σε βάρος όσων διεκδικούν το δίκιο τους και 

την συγκάλυψη που υπάρχει σε επίπεδο ευθυνών κυρίως ανωτέρων όταν αυθαιρετούν σε βάρος 

χαµηλόβαθµων.  Γενικά υπάρχει στις τάξεις του Π.Σ. σοβαρό έλλειµµα δηµοκρατίας και 

αξιοκρατίας.  

  Ο φόβος της αντεκδίκησης µε µετακινήσεις που αναφέρεις πως έγιναν και το 2010 – 2011 δεν θα 

υφίσταται εάν υπήρχε συνδικαλιστικό όργανο αποφασισµένο να παλέψει για τον κάθε συνάδελφο 

και να κινηθεί αποφασιστικά σε βάρος οποιουδήποτε αυθαιρετεί Όπως και τότε όµως έτσι και 

τώρα το συνδικαλιστικό όργανο της περιφέρειας σου µε ευθύνη των εργαζοµένων είναι στον 

απόλυτο έλεγχο των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισµού.  Φέρνουν µεγάλη ευθύνη τα 

όργανα του κυβερνητικού συνδικαλισµού που έχουν αφήσει την πολιτική και την φυσική ηγεσία 

εδώ και 1,5 χρόνο περίπου να παίζουν µε το ωράριο των υπηρεσιών σε βάρος των εργαζοµένων, 



 

 

χωρίς καµία ουσιαστική αντίδραση και να εκβιάζονται στην κυριολεξία οι εργαζόµενοι 

προκειµένου να χάσουν δικαιώµατα µε αντίτιµο την διατήρηση ή µη των προφορικών πλέον 

24ωρων.       

   ∆εν σηµαίνει αυτό όµως αγαπητέ συνάδελφε ότι δεν πρέπει να παλεύει ο εργαζόµενος για το 

δίκιο του ακόµη και εάν νοιώθει µόνος.  Οι κατακτήσεις και η διατήρηση εργασιακών 

δικαιωµάτων απαιτεί κάποιες φορές και απώλειες ή θυσίες γιατί όσο υποχωρεί και σκύβει το 

κεφάλι ο εργαζόµενος τόσο ποιο πολύ χάνει δικαιώµατα αλλά κυρίως χάνει την ελευθερία του και 

την αυτοεκτίµηση του. Αλώστε έχουµε πολλά παραδείγµατα συναδέλφων που έδωσαν προσωπικό 

αγώνα αλλά µε την αποφασιστικότητα τους και το πείσµα τους βγήκαν νικητές. Πόσο µάλλον 

τώρα που υπάρχει και η Ε.Α.Κ.Π. και είναι πρόθυµη και αποφασισµένη να σταθεί στο πλευρό κάθε 

συναδέλφου που αδικείται και έχει δώσει µε επιτυχία δεκάδες µάχες για διάφορα εργασιακά 

ζητήµατα.     

   Αγαπητέ συνάδελφε κλείνοντας και µε αφορµή αυτήν την κατάσταση που ζείτε στο πετσί σας όχι 

µόνο οι συνάδελφοι της υπηρεσία σου αλλά και εκατοντάδες άλλοι σε άλλες περιοχές της χώρας η 

ΕΑΚΠ σας απευθύνει κάλεσµα να συσπειρωθείτε στις τάξεις της και να κάνετε και δικό σας σκοπό  

τον στρατηγικό της στόχο για την ανάταση του αγωνιστικού συνδικαλισµού σε κάθε πρωτοβάθµιο 

σωµατείο και στην Οµοσπονδία. Έγινε το πρώτο βήµα µε τα υπηρεσιακά συµβούλια ας 

συµβάλουµε όλοι να γίνει η αλλαγή και στα πρωτοβάθµια σωµατεία και όπου δεν υπάρχει ακόµη 

παράταξη της ΕΑΚΠ να δηµιουργηθεί άµεσα γιατί την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές για τα νέα 

διοικητικά συµβούλια στις περισσότερες πρωτοβάθµιες ενώσεις και τον Ιούνιο στο 14
ο
 Συνέδριο 

θα πρέπει να αλλάξουν θριαµβευτικά οι συσχετισµοί υπέρ της ΕΑΚΠ στην Οµοσπονδία. Ας 

κάνουµε λοιπόν τον φόβο τους πραγµατικότητα.  

 

 
       
 

Μήνυµα συναδέλφου  
 

ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ. Η ΣΕΛΙ∆Α /'Η ΦΩΝΗ 
ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ\' ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΣΑΣ Κ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ 
ΜΕΛΟΣ ΣΑΣ ∆ΙΑΒΑΣΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΕΙ∆Α ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ 
ΚΑΛΥΦΘΟΥΝΕ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΕΝΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ Η ΚΑΡΙΕΡΑ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΣΤΑΖΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΣΩ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ. ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ∆ΕΝ ΘΑ 
ΠΑΨΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΡΕΠΟ ΕΙΤΕ 
ΣΕ Α∆ΕΙΑ. ΕΙΤΕ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ 1000ευρω ΕΙΤΕ 100ευρω. ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ 
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α ΠΟΥ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ ΚAI ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ∆ΙΝΕΤΕ.  
 
 
Αγαπητέ συνάδελφε από καρδιάς σε ευχαριστούµε για τα καλά σου λόγια.  

 


