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ΘΕΜΑ: « Καταστρατήγηση ωραρίου εργασίας µε παράνοµες επιφυλακές»                                                                                                                              
Συνάδελφοι 
Ενόψει της τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 30-8-2012, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θέτει υπόψη σας τα εξής: 

§ Η κατά συρροή έκδοση διαταγών για Γενική Επιφυλακή λόγω αυξηµένου δείκτη επικινδυνότητας καθώς 
και για ενίσχυση ορισµένων υπηρεσιών, είτε από το Α.Π.Σ. είτε από κατά τόπους διοικήσεις σε αρκετές 
περιοχές της χώρας, έχει προκαλέσει τη δίκαιη αγανάκτηση των συναδέλφων, που και κατά την φετινή 
αντιπυρική περίοδο µάχονται ακατάπαυστα στα µέτωπα των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα µας,. 

§ Επίσης σε πολλές περιπτώσεις τίθεται το σύνολο του προσωπικού των Υπηρεσιών σε κατάσταση 
Γενικής Επιφυλακής, µε αναστολή - περικοπή των ηµερήσιων αναπαύσεων των υπάλληλων, σε 
αντίθεση µε τα ισχύοντα στην υπ. αριθµ. 25566 Φ.105.6/25-5-2001 ∆/γη Α.Π.Σ, που ορίζει πως για την 
αναστολή ηµερήσιων αναπαύσεων ή αδειών, απαιτείται έκδοση ειδικής διαταγής του Α.Π.Σ. µε 
συγκεκριµένη αναφορά για την αναστολή τους. 

§ Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που το προσωπικό Π.Υ. ή Π.Κ. τέθηκε κατ’ επανάληψη σε 
κατάσταση επιφυλακής κατά παράβαση των όσων προβλέπουν οι κανονιστικές διατάξεις, µε σκοπό την 
επάνδρωση οχήµατος για την περίπτωση αντιµετώπισης ενδεχόµενου συµβάντος, µε αποτέλεσµα την 
άσκοπη καταπόνηση του προσωπικού. 

Επειδή είναι σε όλους γνωστό ότι: 
§ Η επιφυλακή προβλέπεται ως µέτρο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, από το άρθρο 24 του Π.∆. 

210/1992 και κωδικοποιείται ο τρόπος εφαρµογής της µε τα τρία στάδια από την υπ. αρίθµ. 20185 Φ. 
105.9/4-6-1999 ερµηνευτική διαταγή του Α.Π.Σ. µε θέµα: «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και 
ρύθµιση συναφών θεµάτων», προκειµένου να υπάρχει κάποιος ορθολογισµός στην χρήση των 
επιφυλακών. 

§ Η διακοπή της ελευθερίας του εργαζόµενου και η κλήση του για προσφορά εργασίας πέραν του 
υποχρεωτικού του ωραρίου που προβλέπεται από τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, επιφέρει 
βαρύτατες ευθύνες σε οποιονδήποτε αυθαιρετεί ενεργώντας αντίθετα από τα οριζόµενα σε αυτές και 
ιδιαίτερα σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος προκύψει στους κληθέντες υπαλλήλους. 

§ Πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ο παράγοντας άνθρωπος και οι αντοχές του, διότι κάποια στιγµή 
αυτές εξαντλούνται, ειδικά σε συνθήκες εργασίας όπως αυτές του επαγγέλµατος µας, µε κίνδυνο να 
θρηνήσουµε και νέα θύµατα. 

Έχοντας ως βασικό γνώµονα ότι εάν δεν υπάρξει άµεση αντιµετώπιση των ανωτέρω καταχρηστικών 
ενεργειών της εργοδοσίας από τα συνδικαλιστικά όργανα και κυρίως την Οµοσπονδία, θα εδραιωθούν 
σε πάγια βάση και στη συνέχεια θα επέλθει και η νοµοθετική τους κάλυψη, ανοίγοντας διάπλατα τον 
δρόµο για την καθιέρωση νέων συνθηκών εργασιακού µεσαίωνα, στη βάση αυτή προτείνουµε:   

§ Στη νέα αυθαίρετη, προκλητική και αδιάλλακτη ενέργεια της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας σε βάρος 
των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων, µε µοναδικό στόχο την ανέξοδη κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών από το υπάρχον εναποµείναν προσωπικό, άµεση αγωνιστική απάντηση µε παράσταση 
διαµαρτυρίας όλων των εκλεγµένων συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζοµένων του Π.Σ. 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και παράλληλα την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 
δικαστικών ενεργειών για την απόδοση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου. 

§ Επίσης λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έπειτα από ερωτήσεις Βουλευτών, όπως και τις κατά καιρούς δηλώσεις του 
Αρχηγού στο ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε ότι αφορά την εφαρµογή νέων αντεργατικών ωραρίων εργασίας 
(16ωρο) και την αλλαγή του συστήµατος των επιφυλακών µε θεσµοθέτηση της εφαρµογής της 
επιφυλακής ανάλογα µε τα στάδια επικινδυνότητας, καλούµε το προεδρείο να απαιτήσει πλήρη 
ενηµέρωση από την πολιτική και φυσική ηγεσία για τις επερχόµενες τροποποιήσεις στον 
Κ.Ε.Υ.Π.Σ. που αφορούν τα ανωτέρω θέµατα. 

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών τα µέλη  του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 
Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος    
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