
 
 

  
                                                                                                  Αθήνα, 10 Μαΐου 2022 
  
ΠΡΟΣ :  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
 
ΘΕΜΑ:  Μέριμνα Προσωπικού (Περίπολα Πυρασφάλειας Αντιπυρικής Περιόδου). 

  
        1. Σας αναφέρουμε ότι, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Τ.Α.), στο πλαίσιο ανάδειξης προβλημάτων που απασχολούν 
τους συναδέλφους, αναδεικνύει ένα θέμα που έχει προκύψει μετά την έκδοση, από την 
Υπηρεσία, της Δγης στην οποία περιγράφεται ο βαθμός εμπλοκής των Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΕΔ) στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά το θέρος του 
2022.  

 
        2. Σε αυτήν την Δγη περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι οι ΕΔ θα συμβάλλουν στην 
πρόληψη πυρκαγιών με την εκπομπή περιπόλων πυρασφάλειας (σε 24ώρη βάση) , σε 
συγκεκριμένους βαθμούς της κλίμακας του Δείκτη Επικινδυνότητας (ΔΕ), χωρίς όμως την 
συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΥ) ή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) στα 
εν λόγω περίπολα, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, απεπλέκοντας επί της ουσίας 
τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την αστυνόμευση και την πυρασφάλεια των «ευαίσθητων» 
περιοχών. Επιπροσθέτως, τα περίπολα πυρασφάλειας φέτος θα εκπέμπονται και με 
χαμηλότερο ΔΕ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα τα εν λόγω 
περίπολα να αποτελέσουν την καθημερινότητα των Στελεχών, απουσιάζοντας από τα 
καθήκοντα (ειδικότητας – εκπαίδευσης – ασκήσεων – συντήρησης)  που τους έχουν 
ανατεθεί στις διάφορες Υπηρεσίες τους.  
 
        3.  Το ως άνω γεγονός καθιστά για άλλη μία φορά το Στρατιωτικό Προσωπικό 
βοηθητικό προσωπικό έτερων Υπουργείων και μάλιστα με απλήρωτη εργασία, ζητώντας 
τους να εκτελέσουν καθήκοντα που εκφεύγουν της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων 
και είναι ξένα για αυτούς. 

 
                 4.  Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα και μία εύλογη απορία: 
 
                     α. Μήπως ελλείψει των απαιτούμενων πιστώσεων - κονδυλίων για την πληρωμή 

της εργασίας πέραν του ωραρίου του προσωπικού τους, το Πυροσβεστικό Σώμα και η 
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ΕΛ.ΑΣ απέσυρε το προσωπικό της από τα εν λόγω καθήκοντα περιπόλων πυρασφάλειας;  
 
                       β.   Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις - 

κονδύλια για την πληρωμή της εργασίας πέραν του ωραρίου του εμπλεκόμενου 
προσωπικού στα περίπολα πυρασφάλειας;  

 
                 5.  Οι Ένοπλες Δυνάμεις πάντα ήταν και θα είναι αρωγός στις ανάγκες τις κοινωνίας 

μας, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς τα Στελέχη μας, παρέχοντας τους η 
Πολιτεία, τα αυτονόητα, που είναι η αμοιβή της υπερωριακής και εκτός καθηκόντων 
απασχόλησης τους σε Περίοδο Ειρήνης. 

      
                6. Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών 

(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Τ.Α.) παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές σας προς ανάδειξη του 
θέματος και την εμπέδωση του απαιτούμενου αισθήματος δικαίου - νομιμότητας προς το  
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 
 

 Με εκτίμηση εκ μέρους του Δ.Σ. 

  
 

Ο Ο 
Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 
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