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ΘΕΜΑ: «Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής με τον Επιχειρησιακό Συντονιστή και τον  

                 Περιφερειάρχη Αττικής». 
 

     Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής με τον 

Επιχειρησιακό Συντονιστή Αττικής, Υποστράτηγο κ. Παναγιώτη Νιάφα και τον 

Περιφερειάρχη Αττικής, Αρχιπύραρχο, κ. Δημήτριο Πατράκη, όπου κατ΄αρχήν τους 

ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στο εξαιρετικά δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει και εν συνεχεία 

έγιναν οι τοποθετήσεις των μελών μας για όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα που απασχολούν 

τους υπαλλήλους της Ένωσής μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε εκ μέρους μας όσον αφορά το 

μείζον θέμα των επιφυλακών, επιστώντας την προσοχή μας ώστε να υπάρξει επιτέλους ένας 

ορθολογισμός στη χρήση και εφαρμογή εκ μέρους των εκάστοτε διοικήσεων του μέτρου 

αυτού. Σκοπός είναι η αποφυγή, της χωρίς λόγο καταπόνησης των πυροσβεστών ιδίως μέσα 

από τις προληπτικές επιφυλακές, που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και τη ζωή των 

συναδέλφων, καθώς και για την ίδια την πυρασφάλεια της χώρας μας. Έγινε επίσης εκτενής 

αναφορά σε ότι αφορά την πρόσθετη εργασία, την διοικητική μέριμνα, τις ώρες εργασίας και 

τις αλλαγές προσωπικού σε εν εξέλιξη συμβάν καθώς και στις δυσλειτουργίες που 

παρουσιάζονται  στην ασύρματη επικοινωνία.  

     Υπήρξε η διαβεβαίωση από την πλευρά τους ότι η φυσική ηγεσία μας κινείται με γνώμονα 

την όσο δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των συναδέλφων, λαμβάνοντας ήδη κάποια μέτρα προ 

της έναρξης της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου καθώς και με στοχευμένες ενέργειες που 

θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. 

     Με αφορμή τη δημιουργία του νεοσύστατου τμήματος ΕΜΟΔΕ έγινε συζήτηση των περί 

καθηκόντων των συναδέλφων που θα απαρτίζουν αυτό καθώς και τη συνεργασία η μη με τα 

ήδη υπάρχοντα τμήματα πεζοπόρων καθώς και το ΜΕΤΠΕ. 

     Τόσο ο Συντονιστής, όσο και ο Περιφερειάρχης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

ευαισθησία σε όλα τα θέματα που τους παραθέσαμε και μας διαβεβαίωσαν ότι θα 

προσπαθήσουν να δοθούν λύσεις σε όλα αυτά, με έναν και μοναδικό γνώμονα, το καλό του 

πυροσβέστη. 

     Ζητήθηκε  από κοινού η  στενή και αγαστή συνεργασία μεταξύ μας, αναγνωρίζοντας   ότι 

η εργασιακή «ειρήνη» θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα για όλους μας. 
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