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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης μας που έγινε στις 16/05/2017, η 
Ε.Α.Κ.Π. τοποθετήθηκε αναλυτικά σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ανάπτυξε τα δύο προ 
ημερήσιας διάταξης που είχε προτείνει. 

Αναφορικά με:  
Το θέμα των κινητοποιήσεων των Ομοσπονδιών των ένστολων 

 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών πρότεινε, μετά τη λήξη της συνεδρίασης να ακολουθήσει 
περιοδεία από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στις κεντρικές υπηρεσίες της Πάτρας, 
για να διεξαχθεί διάλογος με τους συναδέλφους, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση 
στις 17/05/2017 στην Αθήνα. Καμία διάθεση δεν υπήρξε για κάτι τέτοιο από το προεδρείο και τα υπόλοιπα 
μέλη του Δ.Σ. (δυνάμεις της πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π), οι οποίοι επικαλέστηκαν ότι είχαν πραγματοποιήσει 
περιοδείες και δεν χρειάζονταν κάτι άλλο. Επίσης, στην πρότασή μας να αναρτηθούν άμεσα πανό με τα 
αιτήματά μας στις υπηρεσίες με ευθύνη της Ένωσής, η πλειοψηφία έβαλε φραγμό, μετακυλώντας την ευθύνη 
και την οικονομική επιβάρυνση, σε όποιον επιθυμεί να αναρτήσει πανό.   

Τις ελλείψεις προσωπικού – Νέα δεδομένα (Π.Υ  Αεροδρομίων – Κλιμάκια Ε. Οδών): 
 Η Ε.Α.Κ.Π. αναφέρθηκε αναλυτικά σε προβλήματα που πρόεκυψαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς 
στη Ζάκυνθο, καθώς και όσα άλλα καταγράφηκαν κατά την περιοδεία αντιπροσωπείας της, σε Π.Υ. Α/Δ και 
κεντρικές υπηρεσίες της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Επίσης, κατέθεσε στο Δ.Σ. τις έγγραφες παρεμβάσεις 
που έχουν γίνει από την πλευρά της (1ο θέμα προ ημερήσιας) για τα προαναφερόμενα προβλήματα, ζητώντας 
από το προεδρείο να προστατέψει, όπως οφείλει, τους συναδέλφους μας.  
 Οι δυνάμεις που έχουν την πλειοψηφία, επιχείρησαν να ωραιοποιήσουν τα πράγματα και να υποβαθμίσουν 
ακόμη και το γεγονός των εξαντλητικών ωραρίων, κάτω απ’ τα οποία εργαστήκαν οι συνάδελφοι μας στο 
συμβάν της Ζακύνθου. Ανάλογη τακτική ακολούθησαν και σε ότι αφορά την παραβίαση του ωραρίου που 
παρατηρήθηκε, μέσω της αναστολής ημερήσιων αναπαύσεων και καμία απόφαση δεν λήφθηκε γύρω απ’ όλα 
τα παραπάνω.  

Την προετοιμασία για συμμετοχή της Ένωσής μας στο συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. : 
 Δεν έγινε καμία άλλη προετοιμασία εκτός των όσων αφορούσαν την μετακίνηση των αντιπροσώπων στο 
συνέδριο.  

Το 2ο προ ημερήσιας διάταξης θέμα που τέθηκε απ’ την Ε.Α.Κ.Π.: 
 Αφορούσε τη νομιμότητα και εγκυρότητα της υπ. αριθμ. 13322 Φ. 702.15/3-4-2017 διαταγής του Α.Π.Σ., ως 
προς την επιβολή πρόσθετου ωραρίου των υπαλλήλων που στελεχώνουν, τις Π.Υ. των ιδιωτικοποιημένων Α/Δ 
και τα Π.Κ. των ιδιωτικοποιημένων αυτοκινητοδρόμων, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 
Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Π.Υ. Λιμένων και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΒΙ.ΠΕ. 
Με ευθύνη της πλειοψηφίας δεν αποφασίστηκε καμία ενέργεια.   
 Στην εν λόγω συνεδρίαση συζητήθηκε ως θέμα προ ημερήσιας διάταξης, η πειθαρχική δίωξη σε βάρος 
δύο συναδέλφων που πρόεκυψε μετά από την υποβολή Δ.Υ. αναφοράς εκλεγμένου μέλους στο Δ.Σ. της 
Ένωσής μας και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
 Οι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι μετρούν αρκετά χρόνια υπηρεσίας, με δύο παιδιά ο ένας και με ένα ο άλλος, 
εξέφρασαν στο εν λόγω εκλεγμένο μέλος (συνδικαλιστή) την δυσαρέσκεια τους για την αιφνίδια και χωρίς τη 
θέλησή τους μετακίνηση στο Π.Κ. Ρίου. Στη συνέχεια, το εκλεγμένο μέλος χρησιμοποίησε την υπερεσιακή 
θέση στην οποία ήταν ορισμένος εκείνη τη στιγμή (αξιωματικός υπηρεσίας σε Πυροσβεστικό Σταθμό) και 
υπέβαλε Δ.Υ. αναφορά προς τη διοίκησή του, προσβλέποντας στην μετατροπή ενός καθαρά συνδικαλιστικού 
ζητήματος σε υπηρεσιακό, με αποτέλεσμα οι δύο συνάδελφοι να κληθούν σε απολογία από τη διοίκησή τους.  
 Ερωτηματικά και προβληματισμός δημιουργούνται, για τους λόγους για τους οποίους επιλέχτηκαν οι 
συγκεκριμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι όπως πληροφόρησαν το σώμα, ενημερώθηκαν για την μετακίνηση τους, 
βράδυνες ώρες της προηγούμενης ημέρας της μετακίνησης και συγκριμένα ότι ενημερώθηκαν βράδυ  
Κυριακής.  
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 Μεταξύ των όσων παρατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποτυπώθηκε και ως γεγονός ότι ο ένας εκ 
των δύο συναδέλφων, σε χρόνο προγενέστερο της μετακίνησής του, είχε γίνει αποδέκτης απειλών από μέλος 
του προεδρείου.  
 Επίσης, ερωτηματικά εγείρουν και οι χειρισμοί της διοίκησης και επιβάλλεται να διερευνηθούν τα παρακάτω 
γεγονότα, ως προς το εύρος και το σκέλος των ευθυνών διότι:  
α) Προκύπτει ευθεία παρέμβασή της και εμπλοκή σε ζητήματα που άπτονται αρμοδιότητας των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν.1264/1982. 
β) Δεν διέταξε ΕΔΕ για εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση όλων των 
πλευρών της υπόθεσης, αλλά αντίθετα κάλεσε σε απολογία τους δύο συναδέλφους, ταυτιζόμενη εμμέσως 
πλην σαφώς, μονομερώς, με τα όσα επικαλείται ο  αξ/κος  υπηρεσίας (συνδικαλιστής).  
 Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την επιχειρούμενη τακτική κατατρομοκράτησης των εργαζομένων, 
η οποία υποδαυλίζεται από συνδικαλιστικά όργανα. Με τη σφραγίδα του κυβερνητικού συνδικαλισμού 
θέλουν τους εργαζόμενους υποταγμένους, να μην διαμαρτύρονται για τα όσα λαμβάνουν χώρα εις βάρος 
τους. Προσβλέπουν στη μετατροπή των συνδικαλιστικών μας οργάνων σε ρυθμιστή και εκδικητή, 
τσακίζοντας όποιον διαμαρτύρεται και διεκδικεί, όποιον δεν υποτάσσεται στις προσταγές των κυβερνητικών 
συνδικαλιστών. Είναι το μακρύ χέρι των κυβερνήσεων που θέλουν την «εργασιακή ειρήνη» για να 
εφαρμόζουν δίχως αντιρρήσεις τις αντεργατικές - αντιλαϊκές τους πολιτικές.   
 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σπάσει αυτού 
του είδους τα αποστήματα, και σ’ αυτή την κατεύθυνση απευθύνει κάλεσμα σε κάθε συναδέλφισσα και 
συνάδελφο να προσφέρει τη βοήθειά του, να μην μείνει κανείς μόνος του.   
 Εμμένουμε στην απαίτησή μας, το συνδικαλιστικό μας όργανο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για:  
✓  Άρση των πειθαρχικών διώξεων και της ποινής, που όπως ενημερωθήκαμε επιβλήθηκε στους δύο 

συναδέλφους. 
✓ Να ανακληθούν οι συγκεκριμένες μετακινήσεις άμεσα. 

✓ Να μην πραγματοποιηθεί καμία μετακίνηση χωρίς την σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου. 

✓ Να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν με προσλήψεις και την μονιμοποίηση των πενταετών και 

συμβασιούχων συναδέλφων (βλέπε πρόταση Ε.Α.Κ.Π.) 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

Ζαμπάτης Σπύρος 

 

 

 


