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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Στις 19–11–2012 κοινοποιήθηκε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. το γνωµοδοτικό 
σηµείωµα του νοµικού της συµβούλου, που περιλαµβάνει την ανάλυση και αποσαφήνιση των διατάξεων 
που ορίζουν το καθεστώς των επιφυλακών. Η εκτίµηση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών 
είναι πως η συγκεκριµένη γνωµοδότηση: 
§ Παρότι δεν αναφέρεται στο σύνολο των περιπτώσεων παράτυπης κλήσης υπαλλήλων σε 

επιφυλακή (µη ορθή εφαρµογή σταδίων επιφυλακής, κλήση σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια ηµερήσιας 
ανάπαυσης χωρίς διαταγή του Α.Π.Σ. καθώς και άλλες περιπτώσεις), καταδεικνύει τη στυγνή 
εκµετάλλευση της εκάστοτε κυβέρνησης και Φυσικής Ηγεσίας στους εργαζόµενους του Π.Σ. 
προκειµένου να αθετείται συνεχώς η βασική υποχρέωση της πολιτείας, για διενέργεια των απαραίτητων 
προσλήψεων προσωπικού. 

§ ∆ικαιώνει τη θέση την επιµονή και τη στάση που κράτησε η παράταξή µας όλα αυτά τα χρόνια, σε ότι 
αφορά την πλήρη εφαρµογή και προστασία του χρόνου εργασίας του προσωπικού, που 
καταστρατηγούταν ασύστολα από τις αλλεπάλληλες παράνοµες επιφυλακές χωρίς συµβάντα µε 
πρόσχηµα τον δείκτη επικινδυνότητας και τα στάδια ετοιµότητας, για την κάλυψη πάγιων βασικών 
υπηρεσιακών αναγκών και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ανθρώπινες αντοχές των υπαλλήλων.  

§ ∆ικαιώνει επίσης τους αγώνες της Ε.Α.Κ.Π. για την αντιµετώπιση των παράνοµων εφαρµογών της 
επιφυλακής και τη συνεχή ενηµέρωση που παρείχε προς τους συναδέλφους, συνοδευµένη από το 
απαιτούµενο υλικό για ανάλογη αξιοποίηση (βλέπε site Ε.Α.Κ.Π.). 

§ Επιπλέον καταδεικνύει και τις βαρύτατες ευθύνες των εκάστοτε συνδικαλιστικών ηγεσιών της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και των παρατάξεων ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Π.Α.Σ.Κ.Π. που καταψήφιζαν τις προτάσεις της 
Ε.Α.Κ.Π. για άµεση αντιµετώπιση του φαινόµενου των παράνοµων επιφυλακών, µε παρεµβάσεις – 
καταγγελίες – δικαστικές ενέργειες – παραστάσεις διαµαρτυρίας, µέχρι τελικής διευθέτησης του 
ζητήµατος. 

§ Όπως και τις αντίστοιχες ευθύνες της πλειοψηφίας των πρωτοβάθµιων ενώσεων πλην ελάχιστων 
εξαιρέσεων, που δεν πραγµατοποίησαν τις ανωτέρω απαιτούµενες ενέργειες, αποτελώντας τον πολύτιµο 
σύµµαχο της εργοδοσίας στην επιβολή της καταστρατήγησης του χρόνου εργασίας. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών λαµβάνοντας υπόψη τη χρόνια αντεργατική πολιτική που 
ακολουθείται στο χώρο µας και θα ενταθεί σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση το επόµενο διάστηµα, µε τις 
µεθοδεύσεις της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας για νοµιµοποίηση όλων των παρανοµιών και αυθαιρεσιών 
στις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων του Π.Σ. σας καλεί:  
§ Να πιέσετε έστω και την ύστατη στιγµή τις διοικήσεις των πρωτοβάθµιων σωµατείων, για άµεσες 

ενέργειες σε περίπτωση επανάληψης του φαινόµενου της καταστρατήγησης ωραρίου µε παράνοµη 
επιφυλακή, αξιοποιώντας τα αναφερόµενα στο γνωµοδοτικό σηµείωµα του νοµικού συµβούλου της 
Οµοσπονδίας στα κατοχυρωµένα εργασιακά δικαιώµατα, στις καταχρήσεις, παρανοµίες και 
αυθαιρεσίες όπως στοιχειοθετούνται, καθώς και στις επιπτώσεις για τους παρανοµούντες σύµφωνα µε 
τον ποινικό κώδικα. Να συσπειρωθείτε µέσα από τις γραµµές της Ε.Α.Κ.Π. και του ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήµατος, για την άµεση απόκρουση της βάρβαρης - αντεργατικής - αντιλαϊκής 
πολιτικής και τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων αντεπίθεσης, για την κατάκτηση ενός διαφορετικού 
δρόµου ανάπτυξης µε το λαό στην εξουσία. 

Επιπλέον σας ενηµερώνει πως εκκρεµεί ακόµη η κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς κατά παντός 
υπευθύνου, όπως έχει αποφασιστεί οµόφωνα στο ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 30–8–2012, για την κατά 
συρροή κήρυξη παράνοµων διαταγών για επιφυλακή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, λόγω 
αυξηµένου δείκτη επικινδυνότητας και ενίσχυσης ορισµένων υπηρεσιών, είτε από το Α.Π.Σ. είτε από κατά 
τόπους διοικήσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας και τις επιπτώσεις που επέφερε µε την αναστολή – 
περικοπή των ηµερήσιων αναπαύσεων των υπάλληλων σε αρκετές περιπτώσεις.  
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Για την Ε.Α.Κ.Π. Η Εκτελεστική Γραµµατεία 
(Συνηµµένα αποστέλλεται το Γνωµοδοτικό Σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) 
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