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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

  Έπειτα από την υπ. αριθμ. 31/11-2-2015 ανακοίνωση του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που μας αναφέρει 
ότι σε ερώτημά του προς τη Διοίκηση του επικουρικού μας ταμείου (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), σχετικά με το αν        
χορηγούνται υπερωρίες σε ένστολους υπαλλήλους του, έλαβε αρνητική απάντηση, η Ενωτική Αγωνιστική 
Κίνηση Πυροσβεστών επισημαίνει τα εξής: 
 

  Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση το προεδρείο της Ομοσπονδίας που αποτελείται από τις παρατάξεις 
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) - ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, επιχειρεί να θάψει όλα εκείνα τα ακλόνητα στοιχεία και ντοκουμέντα, που αναδεικνύουν 
την αναγκαιότητα της άμεσης υλοποίησης ενός δίκαιου αιτήματος των πυροσβεστών αλλά και όλων των 
ενστόλων υπαλλήλων, που αφορά την αμοιβή της υπερεργασίας. 
  

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από τον Μάρτιο του 2009, μέσω αλλεπάλληλων                   
παρεμβάσεων και καταγγελιών προς την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία και όλους τους αρμόδιους φορείς,       
απαιτεί την άμεση χορήγηση αμοιβής για υπερωριακή εργασία με την εφαρμογή της εργατικής               
νομοθεσίας στους πυροσβέστες και όλους τους συναδέλφους στα Σώματα Ασφαλείας, που αποτελούν 
τους μοναδικούς εργαζόμενους που αμείβονται για τις υπερωρίες, με ρεπό, σε αντίθεση με ότι ισχύει για 
τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. 
 

  Αφορμή αποτέλεσε η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων (4 μέχρι σήμερα), που καθιέρωσαν την επιλεκτική 
αμοιβή για υπερωριακή εργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται για τους πολιτικούς            
δημοσίους υπαλλήλους, σε αστυνομικούς και πυροσβέστες που υπηρετούσαν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., όπως 
και σε αστυνομικούς υπαλλήλους που είχαν αποσπαστεί σε διάφορα Υπουργεία είτε είχαν διατεθεί στην 
προσωπική ασφάλεια Δημάρχων και Περιφερειαρχών της Τοπικής Διοίκησης (9 μέχρι σήμερα). 
 

  Οι συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις έρχονται σε αντίθεση με ότι ισχύει για την πλειοψηφία των      
πυροσβεστών και των ένστολων εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, όπου για την υπερεργασία τους 
(που πραγματοποιείται επιπλέον των 6 εργάσιμων ημερών την εβδομάδα), προβλέπεται η χορήγηση          
αποκλειστικά και μόνο αντίστοιχων ρεπό, που και αυτά δεν χορηγούνται στην πλειοψηφία τους, εξαιτίας 
της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. 
 

  Επίσης, το δίκαιο του αιτήματός μας αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα και από την άρνηση των εκάστοτε            
Υπουργών να απαντήσουν στις ανακοινώσεις μας, καθώς και σε ανάλογες ερωτήσεις Βουλευτών στη Βουλή.  
 

  Όπως και από την απάντηση που δόθηκε από την 22η Διεύθυνση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, η οποία ανάφερε ως δικαιολογία ότι οι συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις που χορήγησαν 
υπερωρίες σε ένστολους υπαλλήλους, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της. 
 

  Επιπλέον στις 22 - 3 - 2012 δημοσιεύεται ο νόμος 4058, όπου με το άρθρο 16 καθιερώνει τη χορήγηση           
αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία σε στελέχη του Λιμενικού Σώματος και σε Προϊσταμένους των    
Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τους πολιτικούς           
δημοσίους υπαλλήλους. 
 

  Τα γεγονότα αυτά καταδεικνύουν την πάγια απαξιωτική στάση όλων των κυβερνήσεων απέναντι σε έναν 
πολύπαθο εργασιακό χώρο όπως είναι και ο δικός μας, που οι εργαζόμενοι σε αυτόν επί σειρά ετών έχουν 
γίνει αντικείμενο στυγνής υπερεκμετάλλευσης, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του. 
 

  Καταδεικνύουν ακόμα και τις ευθύνες που φέρουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην 
περίπτωση που δόθηκε από την πλευρά τους η ανάλογη αρνητική απάντηση, έτσι όπως την επικαλείται το 
προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
    

  Για ακόμα μια φορά λοιπόν, ξεπουλιέται από τη συνδικαλιστική μας ηγεσία ένα δίκαιο αίτημα των          
εργαζομένων που εκπροσωπεί, όπως έχει πράξει και για το σύνολο των κυριότερων ζητημάτων που         
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απασχολούν τους πυροσβέστες, με την ανοχή, τη συνειδητή αδράνεια και την απουσία αγωνιστικών και 
μαζικών διεκδικήσεων. 
 

  Αυτό αποδεικνύει άλλωστε και το υπόμνημα που κατέθεσε στον νέο Υπουργό, όπου απουσιάζει από τα  
αιτήματά της Ομοσπονδίας η εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, 
για την υπερωριακή εργασία, καθώς και για την εργασία κατά τη διάρκεια Κυριακών και αργιών και        
περιορίζεται μόνο στην αμοιβή για εργασία κατά την διάρκεια της νύχτας και την άπαξ (δηλαδή μια φορά 
μόνο) αποζημίωση των οφειλόμενων ρεπό. 
   

  Μεγάλη ευθύνη φέρουν επίσης και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις ΑΕΠ Πυροσβεστών - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ που 
σιωπούν προκλητικά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έθεσε και το συγκεκριμένο θέμα στη νέα κυβέρνηση με όλη τη 
σχετική αλληλογραφία προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,        
ζητώντας την άμεση εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την αποζημίωση της υπερωριακής           
εργασίας και τη γενικότερη εφαρμογή της στο σύνολο του ένστολου προσωπικού, όπως εφαρμόζεται στους 
υπόλοιπους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους. 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

  

  Με αυτούς τους συσχετισμούς στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτε          
απολύτως. Η εργασιακή και οικονομική μας κατάσταση θα χειροτερεύει συνεχώς.  
 

  Μοναδική ελπίδα των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί η πραγματική αγωνιστική ενότητα 
που εκπροσωπεί η Ε.Α.Κ.Π. ενάντια στις πολιτικές που μας στερούν δικαιώματα και αφαιρούν κατακτήσεις. 
 

  Μόνο με τη δημιουργία ενός ισχυρού μετώπου αντίστασης και αγώνα, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε 
ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας.  
   

Για την Ε.Α.Κ.Π.  
Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 
Όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις, το νομοθετικό υλικό, οι παρεμβάσεις της Ε.Α.Κ.Π. και η σχετική           
αλληλογραφία, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. 
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