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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, στις 27/03/2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας 
όπου τέθηκε προς έγκριση ο διοικητικός απολογισμός όπως και ο οικονομικός απολογισμός που 
αφορούν τη διαχειριστική περίοδο από 08/03/2016 έως και 26/03/2017.   
 Μετά την παροχή διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από την Ε.Α.Κ.Π. επί των δύο απολογισμών 
ακολούθησε η αναλυτική της τοποθέτηση και αναδείχτηκε η απουσία ουσιαστικού και αγωνιστικού 
διεκδικητικού πλαισίου δράσης με ευθύνη του προεδρείου και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.  
 Όπως αποτυπώνεται αριθμητικά στον οικονομικό απολογισμό το προεδρείο με την σύμφωνη γνώμη 
των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. αξιοποιούν τις ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή που 
παρουσιάζονται σε Π.Υ. & Π.Κ. ως απόρροια των διαχρονικών αντεργατικών πολιτικών, στις 
οποίες βάζουν πλάτη. Στην βάση αυτή λοιπόν συνεχίζουν την διάθεση χρηματικών ποσών υπό τη 
μορφή των δωρεών από τα αποθετικά της Ένωσής μας, εξυπηρετώντας έτσι τους ψηφοθηρικούς τους 
σκοπούς, απαλλάσσοντας παράλληλα την πολιτεία από υποχρεώσεις της, αυτή τη φορά με ποσό ύψους 
3.212,25ευρώ, επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο δηλαδή με ακόμη ένα χαράτσι τα μέλη της 
Ένωσής μας.  
 Να σημειωθεί ότι πρόσθετα ποσά που διατέθηκαν για ανάλογους σκοπούς εμπεριέχονται 
συγκεκαλυμμένα εντός και άλλων κωδικών όπως π.χ. οι δημόσιες σχέσεις, με ορισμένα εξ αυτών να 
μην έχουν  φτάσει ποτέ στο Δ.Σ. για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.  
 Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό επί συνόλου εσόδων 25.436,55 ευρώ αποτυπώνονται δαπάνες 
ύψους 25.214,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενων και των λειτουργικών εξόδων) με το συνολικό υπόλοιπο 
που αποτελεί αποθεματικό της Ένωσής μας να ανέρχεται στα 225,55ευρώ.  
 Επιβάλλεται να αναφερθεί ότι με ευθύνη του προεδρείου και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. που 
μόνο όποτε τους συμφέρει επικαλούνται και εφαρμόζουν το καταστατικό, από τις δώδεκα 
υποχρεωτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. (μια για κάθε μήνα) έγιναν μόνο οκτώ.  
 Από την Ε.Α.Κ.Π. καταψηφίστηκαν τεκμηριωμένα και οι δύο απολογισμοί ενώ αντίθετα 
υπερψηφίστηκαν από το προεδρείο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Εκτενής τοποθέτηση μας για τα 
παραπάνω και για ειδικότερα και γενικότερα προβλήματα, με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά 
αντιμέτωποι, θα γίνει κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της 
Ένωσής μας, που θα γίνει αυτόν τον μήνα στην Πάτρα.  
 Επίσης, η Ε.Α.Κ.Π. έφερε στην εν λόγω συνεδρίαση του Δ.Σ. για συζήτηση τρία προ ημερήσιας 
διάταξης σοβαρά θέματα: 
1ον Ότι μεθοδεύεται από την Διοίκηση να αποσπαστεί η συναίνεση των μονίμων υπαλλήλων του 
Π.Κ. Σάμης στην Κεφαλονιά, ώστε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο να μην τους χορηγείται πλήρες 
πενθήμερο ρεπό, αλλά μόνο το Α και Β οκτάωρο και να προσέρχονται στην υπηρεσία για να 
εργαστούν το Γ. (βλέπε αναλυτικά τρία προ ημερήσιας διάταξης θέματα 
http://www.eakp.gr/view.php?type=news2&show=3864).   
 Η Ε.Α.Κ.Π. ενημέρωσε το σώμα ότι παρεμφερές περιστατικό έλαβε πρόσφατα χώρα και στο Π.Κ. 
Βασιλικής Λευκάδας όπου και εκεί τέθηκε ζήτημα για αίτημα αναστολής λειτουργίας του και απαίτησε: 
 

• Την άμεση παρέμβαση του προεδρείου για τα παραπάνω ζητήματα στη διοίκηση της Π.Υ Νομού 
Κεφαλονιάς και σε κάθε άλλο υπεύθυνο.  Επίσης, να προβεί σε  ενέργειες για την προστασία του 
ωραρίου, των αδειών κ.ο.κ των συναδέλφων μας όπως και για κάθε άλλη περίπτωση που 
διαπιστωθεί καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους.  
Σε περίπτωση που επιχειρηθεί η εφαρμογή των όσων καταγγέλθηκαν, να υλοποιηθεί άμεσα 
παράσταση διαμαρτυρίας (σε Π.Υ. Κεφαλονιάς και Π.Υ. Λευκάδας, σε Περ/κο Διοικητή Ιονίων 
Νήσων και όπου αλλού απαιτείται). Μέσω οργάνωσης αγωνιστικών κινητοποιήσεων (στην έδρα 
της Ένωσης, στο Αρχηγείο, στο Υπουργείο, στη Βουλή και όπου αλλού απαιτείται) να 



διεκδικηθεί και η απρόσκοπτη λειτουργία των Πυροσβεστικών υπηρεσιών και Πυροσβεστικών 
Κλιμακίων των Περ/ρειων της συνδικαλιστικής ευθύνης της Ένωσής μας και η αναβάθμισή 
τους.  
Μεταξύ άλλων το προεδρείο εξέφρασε επιφυλάξεις για τα όσα του καταγγέλθηκαν για την 
Κεφαλονιά, παρότι τονίστηκε από εμάς ότι τα καταγγελλόμενα βασίζονται σε εξακριβωμένες 
πληροφορίες και ζητήσαμε να ερωτηθούν σχετικά οι συνάδελφοι του εν λόγω Π.Κ.  

2ον Για το χρόνο εργασίας των συναδέλφων που θα μετακινηθούν - μετατεθούν στις υπηρεσίες 
αεροδρομίων που θα λειτουργήσει η εταιρία FRAPORT, έτσι όπως προέκυψε μετά την 
τοποθέτηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.  

• Η Ε.Α.Κ.Π. δήλωσε ότι μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχηγού του Π.Σ. στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τον χρόνο εργασίας των συναδέλφων μας που μετατίθενται 

στα αεροδρόμια, και αρκετές αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται από διάφορες πλευρές, 

αντιλαμβανόμαστε ότι είναι στις προθέσεις της Πολιτικής και της Φυσικής Ηγεσίας, ο ορισμός 

των υπαλλήλων σε επιφυλακή σε πάγια και σταθερή βάση, προκειμένου να καλυφθούν οι 

μεγάλες ελλείψεις του Π.Σ. σε μόνιμο προσωπικό.   

Ανέπτυξε διεξοδικά το θέμα, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις από την εφαρμογή μιας τέτοιας 

αρνητικής εξέλιξης η οποία μεταφράζεται σε επιπλέον 48 ώρες απλήρωτης εργασίας  ανά 

εβδομάδα με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και την 

περιορισμό του ελεύθερου χρόνου του. Ζήτησε να καταγγελθεί άμεσα η πολιτική και φυσική 

ηγεσία και το ζήτημα να ενταχτεί στις προτεινόμενες κινητοποιήσεις εκφράζοντας έτσι την 

αντίθεσή μας ώστε να μην υλοποιηθεί. 
 3ον Η εξασφάλιση, με ευθύνη της υπηρεσίας, δωρεάν σίτισης και στέγασης των υπαλλήλων που    
μετατίθενται παρά την θέληση τους για υπηρεσιακούς λόγους μακριά από τις εστίες τους. 

 Η Ε.Α.Κ.Π. δήλωσε ότι με την πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων των πυροσβεστών 
ανοίγει ο δρόμος για σωρεία μεταθέσεων, χωρίς τη θέληση τους, για την κάλυψη των Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών στα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και των κενών θέσεων σε όλη τη χώρα.  Ότι η 
κυβέρνηση μπροστά στα συμφέροντα μιας ακόμη ιδιωτικής εταιρίας ξεσπιτώνει, πυροσβέστες 
αδιαφορώντας για τα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και είναι ήδη πολύ 
μεγάλα.  

  Επίσης, ζητήσαμε να καταγγελθεί η κυβέρνηση και η φυσική ηγεσία και να διεκδικηθεί η αναστολή 
των μεταθέσεων και μετακινήσεων που γίνονται παρά την θέληση των συναδέλφων μας. Για 
όποιες μεταθέσεις γίνουν για ανάγκες τις υπηρεσίας, να καλυφθούν με ευθύνη της το σύνολο των  
εξόδων της στέγασης και της διατροφής τους, αφού το κόστος που καλούνται να υποστούν οι ίδιοι 
ξεπερνάει το εισόδημά τους που για τους πενταετούς θητείας είναι 750 ευρώ περίπου.  

 Ενδεικτικά αναφέραμε ότι στις πρόσφατες μεταθέσεις από τον Νομό Λευκάδας  αποφασίστηκε να 
μετατεθούν συνολικά δεκατρείς συνάδελφοι (Μόνιμοι και Π.Π.Υ) εκ των οποίων οι πέντε (δύο 
Μόνιμοι και τρεις Πενταετείς) υπηρετούσαν στο Π.Κ. Βασιλικής και οι οχτώ (Μόνιμοι) στην Π.Υ. 
Λευκάδας με αποτέλεσμα να υφίσταται αποδυνάμωση η πυρασφάλεια της περιοχής. Η δύναμη του Π.Κ. 
Βασιλικής σε μόνιμο προσωπικό ανέρχεται μόλις σε εννέα υπάλληλους εκ των οποίων ο ένας είναι 
αξιωματικός που ασκεί διοίκηση. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι συνάδελφοι Π.Π.Υ με 
αποδοχές 750 ευρώ περίπου μετατίθενται από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη όπως είναι οι τρεις 
συνάδελφοι από το Π.Κ Βασιλικής, που οι δύο εξ αυτών μετατίθενται  στην Π.Υ. Α/Δ της Κω και ο 
ένας στην Π.Υ. Α/Δ Σαντορίνης !!!!!!  

 Επίσης, τονίσαμε ότι η στελέχωση των περιφερειακών αεροδρομίων θα οδηγήσει σε περαιτέρω 
αποδυνάμωση των ήδη υποστελεχωμένων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και  των Πυροσβεστικών 
Κλιμάκιων από τις μεταθέσεις συναδέλφων στα αεροδρόμια π.χ  το Π.Κ. Σάμης και Π.Κ. Ληξουρίου 
Κεφαλονιάς το Π.Κ Βασιλικής Λευκάδας και το Π.Κ. Ελατίων Ζακύνθου. Η δύναμη σε μόνιμο 
προσωπικό στο Π.Κ Ελατίων ανέρχεται σε επτά μόνιμους υπαλλήλους εκ των οποίων ένας εκτελεί 
ελαφρά υπηρεσία και ένας χρέη προϊστάμενου κάνοντας παράλληλα 24ωρη βάρδια. Ελλείψεις σε 
μόνιμο προσωπικό παρουσιάζουν και Π.Υ. όπως π.χ. η Π.Υ Ζακύνθου που σήμερα κατά το Γ’ 
8ωρο η υπηρεσία θα διεξαχθεί με τρεις μόνιμους υπαλλήλους ενώ στην καλύτερη των 
περιπτώσεων η διεξαγωγή της υπηρεσίας υλοποιείται με τέσσερεις  υπαλλήλους !!!  

 Ότι βάση των δεδομένων παρελθόντων ετών αλλά και όλων των μεταγενέστερων εξελίξεων, των 
επισημάνσεων από υπηρεσιακούς παράγοντες περί αναστολής λειτουργιάς κυρίως των Π.Κ., 
καταδεικνύεται ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει συνεχώς το έδαφος για υλοποίηση της διαχρονικής 
προσπάθειας για την συρρίκνωση και την κατάργηση δομών του κράτους όπως είναι Π.Υ και Π.Κ. 
του Π.Σ. και υποκατάστασή τους από τον «εθελοντισμό» με ότι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά 
δικαιώματα των πυροσβεστών αλλά και την πυρασφάλεια της χώρας και του λαού.  

 Συμπληρωματικά των άλλων αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι  ήδη από φέτος οι δήμοι έχουν την 
δυνατότητα σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές να 



προσλαμβάνουν συμβασιούχους με 8μηνες ή τρίμηνες συμβάσεις για τις ανάγκες της πυρασφάλειας των 
περιοχών τους. 

 Επίσης, η Ε.Α.Κ.Π. πρότεινε να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσής μας προς συζήτηση και λήψη απόφασης, η μετατροπή 
της Γενικής Συνέλευσης σε παράσταση διαμαρτυρίας στον Περ/κο Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ  Δυτικής 
Ελλάδας και Συντονιστή Επιχειρήσεων Περιφ. Πυροσβ. Διοικήσεων Πελοπ., Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων 
και τον αιρετό Περιφερειάρχη  Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, εκφράζοντας δυναμικά την αντίθεσή μας 
στην αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης που είναι η γενεσιουργός αιτία 
των προβλημάτων μας διεκδικώντας λύσεις για όλα  τα παραπάνω όπως και: 

• Την άμεση μονιμοποίηση του συνόλου των 5ετών και των εποχικών συμβασιούχων 
συναδέλφων μας και όχι μόνο ενός μέρους αυτών, που νομοθέτησε η κυβέρνηση και προτείνουν 
και οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των πυροσβεστών. Αγωνιζόμαστε για την 
κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.  
• Όχι μόνο την εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. που αφορούν ένα μέρος των μεγάλων 
μειώσεων που έχουμε υποστεί. Διεκδικούμε την πλήρη αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων 
στα επίπεδα του 2009, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Στη 
συνέχεια να δημιουργηθεί νέο μισθολόγιο, που θα καλύπτει τις πραγματικές μας ανάγκες. 
• Την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Την αποκλειστικά δημόσια, υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Η επαγγελματική 
ασφάλιση που προωθούν τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μας, θα μας κάνει πελάτες των 
ασφαλιστικών εταιρειών και των επιχειρήσεων υγείας. Θα παραδώσει τα αποθεματικά των ταμείων 
μας, τα δικά μας χρήματα και κρατήσεις, για να τα κάνουν επενδύσεις τα κοράκια των 
ασφαλιστικών. Αυτά και άλλα παρόμοια προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.  
• Να αυξηθούν οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την κάλυψη όλων των 
αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος, την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και την αναβάθμιση 
της πυρασφάλειας για το λαό. 
• Την πραγματική αμοιβή της υπερωριακής εργασίας στους ένστολους υπαλλήλους των Σ.Α. 
όπως  καταβάλλεται και σε όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Η τακτική του 
συμψηφισμού των υπερωριών με τα ρεπό θα πρέπει να σταματήσει, είναι κοροϊδία, τη στιγμή 
μάλιστα που αυτά δεν χορηγούνται λόγω ελλείψεων σε προσωπικό. 
• Να σταματήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για το ξεσπίτωμα των πυροσβεστών, με τον νέο 
Κανονισμό Μεταθέσεων με μεταθέσεις και μετακινήσεις. Όχι μόνο στις Π.Υ. των Εθνικών 
Οδών και των αεροδρομίων που ξεπούλησε η κυβέρνηση στη Fraport, αλλά και για υπηρεσίες σε 
όλη τη χώρα, προκειμένου να μπαλώσουν τα τεράστια κενά του Πυροσβεστικού Σώματος σε 
μόνιμο προσωπικό. Με τον Κανονισμό, μας φορτώνουν με νέα οικονομικά βάρη και διαλύουν την 
υπηρεσιακή και οικογενειακή μας ζωή. 
• Την αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και όχι την υποκατάστασή τους από τον 
εθελοντισμό, που αξιοποιείται ως όχημα για να συρρικνώνεται το προσωπικό και οι υποδομές 
του Πυροσβεστικού Σώματος, για να καταργούνται δικαιώματά μας. Καμιά κατάργηση 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων και αναβάθμιση τους, με πλήρη στελέχωση σε 
προσωπικό, σύμφωνα με τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες. 
• Την επέκταση του θεσμού βαρέων, ανθυγιεινών και επικίνδυνων επαγγελμάτων στο δημόσιο 
και για τους πυροσβέστες, καθώς αυξημένα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά 
την υπηρεσία μας. 

 
  Η Ε.Α.Κ.Π. έχει εκφράσει την αντίθεση της σχετικά με την πρόταση της ηγεσίας της Ένωσής μας 
για μονιμοποίηση ενός μόνο μέρους των συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και όχι 
του συνόλου των Π.Π.Υ. και των Συμβασιούχων Πυροσβεστών όπως προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. 

 Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, με ευθύνη του προεδρείου και την ανοχή των υπολοίπων μελών του 
Δ.Σ. η πρότασή μας για μετατροπή της Γενικής Συνέλευσης σε παράσταση διαμαρτυρίας δεν 
συμπεριλήφθηκε στα ημερησίας διάταξης θέματα αποκαλύπτοντας τις πραγματικές προθέσεις και το 
ρόλο των εκλεγμένων της πλειοψηφίας αλλά και τον λόγο για τον οποίο όποτε τους συμφέρει 
αναφέρονται στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και στο τι πραγματικά στοχεύουν να επιτύχουν μέσα απ’ αυτό.  

  Η Ε.Α.Κ.Π. αμέσως μετά την διαπίστωση απαρτίας θα παραθέσει την πρότασή της για μετατροπή της 
Γενικής Συνέλευσης σε παράσταση διαμαρτυρίας, με συνέχιση των εργασιών της αργότερα, και καλεί 
όλα τα μέλη να είναι παρόντα και να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες της υπερψηφίζοντας την 
πρότασή της Ε.Α.Κ.Π., δίνοντας δυναμική αγνωστική απάντηση στην επίθεση που έχει εξαπολύσει και 
η σημερινή κυβέρνηση.  
  

Γ ια την Ε.Α.Κ.Π. 

.Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 

                                                  Ζαμπάτης Σπύρος 
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