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   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, στις 5 Ιουνίου συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της ένωσής μας.  Με ευθύνη του 
προεδρείου (Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών -πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) και την ανοχή της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. δεν 
υπήρξε καμία ουσιαστική προετοιμασία σχετιζόμενη με την συμμετοχή του σωματείου μας στις διεργασίες του 18ου 
συνεδρίου στις 8-9 & 10 Ιουνίου. Απ’ την πλευρά του προεδρείου δηλώθηκε προκαταβολικά η στήριξη σε επικείμενο 
ψήφισμα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. χωρίς να εκφραστεί ενδοιασμός ή διαφορετική άποψη από την  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.  
  Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης θα ακολουθούσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. 
Δυτικής Ελλάδας, για αυτόν το λόγο το προεδρείο είχε συντάξει λυτό υπόμνημα μέσω του οποίου: 

 Υιοθετείται για πολλοστή φορά η ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων μέσω φορέα χρηματοδότησης (ΣΔΙΤ) 
προωθώντας έτσι διαχρονικές κυβερνητικές επιλογές που ανοίγουν το δρόμο στις ιδιωτικοποιήσεις δόμων 
του Π.Σ. 

 Αφήνονται στο απυρόβλητο οι συνάδελφοι πενταετούς υποχρέωσης, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 
νόμου 3938/2011 και αποτελούν την πλειοψηφία της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. 

 Υπήρξε η υιοθέτηση της επονομαζόμενης πατέντας «ετοιμότητα» που αποτυπώνεται σε φύλλα ημερήσιων 
υπηρεσιών, αξιοποιούμενη ως  αντικαταστάτρια της «επιφυλακής». Μετά από παρέμβασή μας διαπιστώσαμε 
ότι υπήρξε αφαίρεση αυτής της θέσης από το αρχικά προσκομιζόμενο υπόμνημα.  

   Η Ε.Α.Κ.Π. ξεκαθάρισε ότι θα συμμετάσχει με τις αναλυτικές και ολοκληρωμένες θέσεις της που δίνουν λύσεις στα 
προβλήματα των συναδέλφων, για ένα δίκτυο πυρασφάλειας που θα διασφαλίζει την προστασία του φυσικού μας 
πλούτου.  
  Η διεξαγωγή της  συνάντησης με τον περιφερειακό έγινε στο γραφείο του όπου συζητήθηκαν αρκετά θέματα για τα οποία 
ήταν ενήμερος (Έλλειψη ΜΑΠ - Βλάβες και ελλιπής συντήρηση μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού- Κτηριακές 
εγκαταστάσεις - Έλλειψη και φθορά ελαστικών οχημάτων - Επιφυλακές - Συσσωρευμένα Ρεπό - Υπερεργασία - Μέτρα 
Υγιεινής και Ασφάλειας - Διοικητική μέριμνα - Έλλειψη μονίμου προσωπικού και Τριχοτόμηση των υπαλλήλων και οι 
αρνητικές επιπτώσεις κ.ά).  
  Από την πλευρά μας υπήρξε τοποθέτηση για όλα τα ζητήματα και χορηγηθήκαν αντίγραφα των προτάσεών μας 
στον διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ Δυτικής Ελλάδας (για βαθμολόγιο- για το πλαίσιο των θεσμικών & οικονομικών αιτημάτων των 
εργαζομένων του Π.Σ. και για σχέδιο Π.Δ. προκειμένου να υπάρξει αξιοκρατική λύση μια για πάντα στον κανονισμό 
μεταθέσεων).   
  Κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του διαλόγου, αίσθηση έκανε η τοποθέτηση του Αντιπρόεδρου της ένωσης μας και 
Αναπλ. Γ. Γραμματέα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ο οποίος ζήτησε από τον περιφερειακό διοικητή να γίνουν μετακινήσεις 
προσωπικού από τον 2Ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λιμένα Πατρών και από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλανδρίτσας 
προς τον 1ο Πυρ/κο Σταθμό Πατρών επικαλούμενος τις ελλείψεις σε προσωπικό.  
  Η παραπάνω θέση στηρίχτηκε από τον Πρόεδρο της ένωσής μας και Γ. Γραμματέα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ο οποίος 
επιπρόσθετα δήλωσε ότι κακώς υπηρετούν πυροσβέστες γενικών υπηρεσιών σε σταθμούς ειδικών υπηρεσιών εστιάζοντας 
στον 2Ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λιμένα Πατρών και ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος για το τι ισχύει. 
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών διαχώρισε την θέση της (βλέπε στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Κ.Π. τις θέσεις 
της για κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό) από αυτού του είδους τις απαράδεκτες και επικίνδυνες τοποθετήσεις των 
παραπάνω αιρετών, οι οποίες εκτός ότι γεννούν πολλά ερωτηματικά, αποκαλύπτουν την σύμπλευσή τους με τις επιδιώξεις 
της Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας για κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό μέσω των  μετακινήσεων (βλέπε Π.Δ. 93/204).    
 Τα συμπεράσματα δικά σας….. 

 
Για την Ε.Α.Κ.Π. 

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