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Έπειτα από την υπ. αριθμ. 7017/4/16875/20–9–2013 απάντηση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σχετικά με προβλήματα
υποδομών πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και την
τιμωρία συναδέλφου, η παράταξή μας έχει να επισημάνει τα εξής:
 Η συγκεκριμένη απάντηση κινείται επακριβώς, στο ίδιο πνεύμα με την
αντίστοιχη που δόθηκε στις 01 Μαρτίου 2013 από τον Υπουργό, σχετικά με τον
πειθαρχικό έλεγχο συνδικαλιστών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 Τα παραπάνω αποδεικνύονται και από το λεκτικό λάθος διατύπωσης της
επωνυμίας της Ένωσης μας ως «Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Η αναφορά στην συγκεκριμένη απάντηση ότι ο Ν. 2264/1994, που αφορά την
συνδικαλιστική δράση στην Ελληνική Αστυνομία, ισχύει και για το Πυροσβεστικό
Σώμα είναι εντελώς λανθασμένη, γιατί η συνδικαλιστική δράση στο Π.Σ.
ρυθμίζετε αποκλειστικά από το Ν.1264/1982 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δίχως τους περιορισμούς που επιβάλλονται με το άρθρο 30α από τον νόμο 2264/1994.
 Περαιτέρω αποκρύπτεται το γεγονός, ότι παρόλο που ο πειθαρχικός έλεγχος δεν
έχει ολοκληρωθεί για τον συγκεκριμένο συνάδελφο, μέχρι στιγμής έχει τιμωρηθεί με
την ποινή της επίπληξης στις 19/07/2013 και με ποινή προστίμου ίση με 4/10
ενός βασικού μισθού στις 31/08/2013.
Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε την πρόθεση της κυβέρνησης, να πλήξει το
πυροσβεστικό συνδικαλιστικό κίνημα, χτυπώντας μεθοδευμένα όσες συνδικαλιστικές
ελευθερίες έχουν απομείνει, με σκοπό την διευκόλυνση της υλοποίησης των αντεργατικών
πολιτικών και στον εργασιακό μας χώρο.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί το προεδρείο της Ένωσης:
 Να καταγγείλει την ανωτέρω απάντηση του Υπουργού Δ.Τ.& ΠΡΟ.ΠΟ. καθώς και
τις ενέργειες της Φυσικής και Πολιτικής ηγεσίας, οι οποίες απαξιώνουν το
συνδικαλιστικό κίνημα και παράλληλα να ενημερώσει τους νομικούς
συμβούλους της Ένωσης και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ώστε να προβούν στις
απαιτούμενες νομικές ενέργειες.
 Να απαιτήσει να μην επικυρωθεί καμία ποινή για τον συνάδελφο που διώκεται.
 Να προχωρήσει άμεσα σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Δ.Π.Υ. Ν. Ζακύνθου
απευθύνοντας κάλεσμα συμπαράστασης και στήριξης, σε τοπικά συνδικάτα και
σωματεία εργαζομένων από άλλους κλάδους.
 Να ζητήσει παράλληλα από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., να προβεί άμεσα σε παραστάσεις
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη καθώς
και στο Αρχηγείο Π.Σ..
Για την Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας
το μέλος του Δ.Σ.
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