
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
.              Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος                 . 

Τηλ. 6978520351-6976860551, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e mail: eakp1999@gmail.com 
 

                                                                                                                  Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2015 
 

                                        Προς: Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Παπαγεωργίου Βασίλειο 
 

                                   Κοιν/ση: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής           

                                                   Ανασυγκρότησης Τόσκα Νικόλαο 

                                                   Κο Συντονιστή Υποστήριξης του Α.Π.Σ. Υποστράτηγο 

                                                   Σπανέα Στέφανο    

                                                   Κο Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και  

                                                   Επικοινωνίας του Α.Π.Σ. Αρχιπύραρχο Ζάχο Ιωάννη 

                                                   Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και Νομικό Σύμβουλο αυτής - Πρωτοβάθμιες                  

                                                   Ενώσεις - Εργαζόμενους στο Π.Σ.     
     

Θέμα: «ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (ΡΕΠΟ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ» 
 

Κύριε Αρχηγέ 
                             

  Στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Ιωαννίνων, κατά την αναγραφή των τακτικών 

ημερήσιων υπηρεσιών, υπάλληλοι που διανύουν ημέρες ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό), 

ορίζονται σε ημερήσια ανάπαυση με τη συμπληρωματική ένδειξη «απομάκρυνση». 
 

  Η συγκεκριμένη αναγραφή των υπηρεσιών, διαστρεβλώνει το δικαίωμα στην ημερήσια 

ανάπαυση και έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 1157/1981 και της γενικότερης 

νομοθεσίας που ορίζει την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και των αναπαύσεων. 
 

  Παρότι εδώ και τέσσερις μήνες περίπου, έχει επισημανθεί το γεγονός από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου, προς τον κύριο Περιφερειάρχη Ηπείρου αλλά και στη 

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου, μέχρι στιγμής δεν έχει 

δοθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
 

Κύριε Αρχηγέ   

  Οι ελλείψεις και οι ασάφειες που περιέχονται στη διατύπωση των διαταγών του Αρχηγείου 

για το ωράριο εργασίας, που χρονολογούνται αρχικά από το 1987, δεν δικαιολογούν τη 

συγκεκριμένη αναγραφή της ημερήσιας ανάπαυσης με τον πρόσθετο χαρακτηρισμό 

«απομάκρυνση», που αλλοιώνει το κεκτημένο δικαίωμα των υπαλλήλων του Π.Σ. Το 

δικαίωμα στο ρεπό παρέχεται σε όλους τους εργαζόμενους χωρίς περιορισμούς και άλλου 

είδους παραποιήσεις, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά στην ισχύουσα 

νομοθεσία.    
  

  Πουθενά στη νομοθεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (Εσωτερικός Κανονισμός κ.λ.π.), δεν 

αναφέρεται η υποχρέωση του υπαλλήλου να αιτηθεί απομάκρυνση, κατά τη διάρκεια της 

ημερήσιας ανάπαυσης. 
 

  Στα πλαίσια της προσπάθειας και του αγώνα που κάνουμε, για να προστατεύσουμε τα 

εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας, ζητάμε την παρέμβασή σας για την οριστική 

διευθέτηση του ζητήματος, με την ορθή αναγραφή των τακτικών ημερήσιων υπηρεσιών. 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης – Ζαμπάτης Σπύρος 

http://www.eakp.gr/
mailto:eakp1999@gmail.com

