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Αρ.Πρωτ. 25                                     Αθήνα, 15/03/2018 
                                                          
                                                                   ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
                                                                  για ενημέρωση των συναδέλφων 
 
 
ΘΕΜΑ: «Συνάντηση με τον κ. Περιφερειάρχη ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής». 
 
    Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής πραγματοποίησε 
συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Υποστράτηγο κ. Αχιλλέα Τζουβάρα όπου 
και διεξήχθη σε απόλυτα φιλικό κλίμα. 
     Αφού του ευχηθήκαμε στα καινούρια του καθήκοντα συζητήσαμε 
προβλήματα και θέματα που αφορούν και απασχολούν την Περιφέρειά μας. 
    Εν΄όψει της αντιπυρικής περιόδου και με σκοπό την αποφυγή λαθών και 
παραλείψεων προηγούμενων ετών, καταθέσαμε τις προτάσεις μας ώστε και η 
επερχόμενη αντιπυρική περίοδος να στεφθεί με επιτυχία αλλά και την μέγιστη 
διασφάλιση των εργασιακών συνθηκών των συναδέλφων μας. 
     Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην αποφυγή είτε άσκοπων είτε παράνομων 
επιφυλακών, καθώς και στην υπερεργασία των συναδέλφων που οδηγεί στην 
εξουθένωση και καταπόνηση αυτών με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους 
ίδιους όσο και για την αποτελεσματικότητα στην κατάσβεση των πυρκαγιών.   
   Επίσης  τονίστηκε ιδιαίτερα το φαινόμενο των περικοπών ημερών από την 
καλοκαιρινή άδεια των συναδέλφων ή την υποχρεωτική πρόσθετη υπηρεσία 
παρά την θέληση – σε πολλές των περιπτώσεων – των συναδέλφων. Του 
επισημάναμε επίσης για τις βλάβες που παρουσιάζονται στα πυροσβεστικά 
οχήματα με αποτέλεσμα την καθήλωση αυτών λόγω έλλειψης κονδυλίων  
καθώς και για την έλλειψη σε μέσα ατομικής προστασίας (άρβυλα – φόρμες). 
 Από την πλευρά του ο κύριος Περιφερειάρχης έδειξε γνώστης των 
προβλημάτων της Περιφέρειάς και μας ενημέρωσε ότι θα τηρήσει την 
νομιμότητα σχετικά με την εφαρμογή των επιφυλακών καθώς και των ημερών 
καλοκαιρινής άδειας και ημερησίων αναπαύσεων που δικαιούνται οι 
συνάδελφοι. Μας ξεκαθάρισε επίσης ότι θα εφαρμόσει ευλαβικά το Σχέδιο 
Δασών, αλλά βάση της πραγματικής δύναμης που υπάρχει στο λεκανοπέδιο.  
    Στην ερώτηση που του θέσαμε σχετικά με την διοικητική μέριμνα, μας 
διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι είναι βασική του προτεραιότητα, δίνοντας 
βαρύτητα στον ανθρώπινο παράγοντα – Πυροσβέστη. 
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