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       ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμένες επισκέψεις Αντιπροσωπείας της Ε..Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας σε  

                     Υπηρεσίες της Περιφέρειας – Ανακοίνωση ΕΑΚΠ της 26.5.2021»  

                    

           Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας, αντιπροσωπεία της επισκέφτηκε 

την 25/5/2021 τις Π.Υ. των Οινοφύτων και Χαλκίδας και την  27/5/2021 τις Π.Υ. Θηβών και Λιβαδειάς 

με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το 

πυροσβεστικό προσωπικό αλλά και τον διάλογο για τα επιμέρους θέματα της κάθε υπηρεσίας 

ξεχωριστά.  

          Ειδικότερα κατά την επίσκεψή μας στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Οινοφύτων, συζητήθηκαν το 

προβλήμα της στέγασης, ένα διαχρονικό ζήτημα που απαιτεί συντονισμένες ενέργειες για την επίλυσή 

του καθώς ο οικοπεδικός χώρος που αυτές βρίσκονται, ανήκει στο Δήμο Οινοφύτων, γι’αυτό και με 

έγγραφό μας έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Τανάγρας με σκοπό να ζητήσουμε την 

παραχώρησή του στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Έτσι θα μπορέσουμε μέσω των 

χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν, να δρομολογήσουμε την κατασκευή νέου κτιρίου, καθώς 

οι μέχρι σήμερα προσπάθειες που είχαν γίνει μέσω δωρεάς κτιρίου από επιχειρήσεις της περιοχής 

δεν καρποφόρησαν. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα της εφαρμογής του Ν.4662/2020 με βασικό το 

μεγάλο θέμα των επιφυλακών του προσωπικού και της σωστής διαχείρισής του από τους κατά τόπο 

Διοικητές των Υπηρεσιών, όπως επίσης και το ζήτημα της έλλειψης του προσωπικού, που και σ’αυτή 

την Υπηρεσία είναι έντονο.   

          Ακολούθησε η επίσκεψή μας στην Π.Υ. Χαλκίδας, στην οποία συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της 

στέγασης της Υπηρεσίας και της ένταξής της στην διαδικασία των Σ.Δ.Ι..Τ, καθώς ο οικοπεδικός 

χώρος ανήκει στην Π.Ε. Εύβοιας, γεγονός που σημαίνει ότι απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό η 

προώθησή της, σημείο στο οποίο οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ακόμα αναλύθηκαν 

θέματα εφαρμογής του νέου νομικού πλαισίου με βασικότερο αυτό των επιφυλακών του προσωπικού 

όπως επίσης ειδικότερη μνεία έγινε για την άμεση ανάγκη βελτίωσης του κάκιστου οδικού δικτύου του 

Νομού, που έχει ως συνέπεια την μεγάλη δυσκολία και τη σημαντική απώλεια χρόνου στις 

μετακινήσεις των οχημάτων, όταν παρίσταται ανάγκη. Έντονος βεβαίως και ο προβληματισμός των 

συναδέλφων για την τάση φυγής πολλών εξ’ αυτών, λόγω του μεγάλου όγκου συμβάντων που 

παρουσιάζεται σε συνδυασμό με τις ελλείψεις που υπάρχουν και επιφέρουν συνεχείς επιφυλακές και 

μετακινήσεις στον Νομό. 

         Στις 27/5 όπως προαναφέρθηκε, επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Θηβών, υπηρεσία 

με το μεγαλύτερο πρόβλημα ως προς την έλλειψη του προσωπικού, αφού τα τελευταία δύο (2) χρόνια 

έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους πάνω από είκοσι (20) συνάδελφοι, με αποτέλεσμα να 

εκπέμπεται ένα (1) πλέον περιπολικό όχημα από τρία (3) και το εναπομείναν προσωπικό να αδυνατεί 

να λάβει ακόμα και τις μηνιαίες αναπαύσεις (ρεπό)! Όπως συζητήθηκε με τους συναδέλφους, πρέπει 
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με οποιονδήποτε τρόπο η Υπηρεσία να ενισχυθεί άμεσα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει την 

αντιπυρική περίοδο και οι συνάδελφοι να λάβουν τις άδειές τους και τις δικαιούμενες αναπαύσεις 

τους. Σε συνάρτηση αυτού βεβαίως συζητήθηκε και το θέμα των επιφυλακών, που τα τελευταία 

χρόνια λόγω της μεγάλης έλλειψης έχει κουράσει αφάνταστα το προσωπικό, ενώ τέθηκε και το θέμα 

της στέγασης της Υπηρεσίας, η οποία από το έτος 2012, λειτουργεί χωρίς σύμβαση μίσθωσης με τον 

ιδιώτη, καθώς το κτίριο δεν πληροί τις προϋποθέσεις κυρίως στην πρόσβαση των ΑμεΑ και άλλων 

υγειονομικών όρων. 

           Τέλος στην τελευταία χρονικά επίσκεψη της ημέρας στην Π.Υ. Λιβαδειάς, συζητήθηκαν και εκεί 

ζητήματα όπως των συνεχών επιφυλακών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της 

Υπηρεσίας λόγω των μετακινήσεων ενώ αναλύθηκαν και θέματα τον νέου νόμου όπως επίσης και 

έλλειψης εκπαίδευσης των προσωπικού σε νέα αντικείμενα της εποχής, κυρίως τεχνολογικής 

φύσεως.  

           Σημειώνεται ότι σε όλες τις παραπάνω επισκέψεις στις Υπηρεσίας Ν.Εύβοιας και Βοιωτίας, 

παραβρέθηκαν και οι Διοικητές αυτών, γεγονός που και εμείς επιδιώκουμε για αυτονόητους λόγους. 

           Αναφερόμενοι τώρα στην ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. για τα αποτελέσματα του τακτικού Δ.Σ. της 

18/5/2021, δεν θα αναλωθούμε εκ νέου στις γνωστές θέσεις της, στην μονότονη δηλαδή επανάληψη 

της θεραπείας για πάσα νόσο – τον αναντικατάσταστο όπως αρέσκονται να λένε- που είναι οι πορείες 

στο κέντρο της Αθήνας και εν τέλει στο διχαστικό και ξεπερασμένο λόγο της, ως μόνο μέσο για την 

συνδικαλιστική της επιβίωση. 

          Στεκόμαστε μόνο στο 4ο θέμα της ανακοίνωσης, για  τη συμμετοχή μελών του προεδρείου στην 

Επιτροπή της ΠΕ.ΠΥ.Δ..Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε για τις κτιριακές υποδομές και προκάλεσε 

την έκπληξη της Ε.Α.Κ.Π., αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την συνδικαλιστική μικροπρεπή της 

στάση, αφού γνωρίζουν ότι ο ορισμός των μελών αποτελεί υπηρεσιακή διαταγή, δεν αναβάλει και 

αναιρεί το κύριο ρόλο κανενός και ότι επιπλέον αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αναζητηθούν 

και να προωθηθούν λύσεις για τα μεγάλα κτιριακά προβλήματα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

Θεωρούν ότι ο ορισμός αυτός θα αποτελέσει λόγο ώστε να απωλέσουμε τα κύρια συνδικαλιστικά μας 

καθήκοντα, αλλά μάταια ελπίζουν. 

         Η Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζει αταλάντευτα την πορεία της, δίπλα σε κάθε συνάδελφο 

και τα καθημερινά του προβλήματα, αναζητώντας λύσεις και προβαίνοντας σε παρεμβάσεις για όλα 

τα ζητήματα, μακριά από ξεπερασμένους σωσίες που με το ξύλινο λόγο τους απωθούν χωρίς ακόμα 

να το αντιληφθούν. 

           

       

Για το Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
 

                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                      Κοτρώνης Παναγιώτης                                             Υφαντής Ευάγγελος 

                                      


