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ΠΑΤΡΑ    14  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014               ΠΡΟΣ:  Προεδρείο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ.           

                                                                                   Περ/ρειας Δυτικής  Ελλάδας 

                                                   Κοιν/ση:   Στα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 
    

Θέμα: «Υποβολή προτάσεων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων». 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας, εν όψει του τακτικού Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οκτωβρίου καταθέτει τα παρακάτω θέματα, ώστε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη: 
 

1. Πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ουσιαστική στήριξη των 
τραυματισθέντων συναδέλφων μελών της ένωσής μας και των οικογενειών τους. 

     

      Στις 14 Αυγούστου συνάδελφός μας υπέστη βλάβη στο αναπνευστικό σύστημα από αναθυμιάσεις, στην 
προσπάθεια του να διασώσει τρεις συνανθρώπους μας μέσα σε δεξαμενή αποθήκευσης αλκοολούχου ποτού, 
στην Καρυά Λευκάδας  (βλέπε web site: www. eakp.gr, 18/8 Ανακοίνωση Ε.Α.Κ.Π.).  
      Στις 29 Αυγούστου δύο συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε 
κορυφή ορεινού όγκου στην περιοχή του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, έπειτα από ρίψη νερού από εναέριο 
κατασβεστικό μέσο που επιχειρούσε στην περιοχή.  
      Στην συνέχεια σε τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε από εκπρόσωπο της παράταξής μας  με μέλη του 
προεδρείου, ζητήθηκε να προβεί (το προεδρείο) σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ουσιαστική και 
άμεση στήριξη των τραυματισθέντων συναδέλφων μας και των οικογενειών τους μέχρι την πλήρη 
αποκατάστασή τους.  
      Εκτός των άλλων απαιτούμε, την άσκηση πίεσης στην πολιτεία προκειμένου να αναλάβει, δίχως 
χρονοτριβή, τις ευθύνες της απέναντι  στους συνάδελφους  και τις οικογένειες τους και την αναζήτηση ευθυνών 
κατά παντός υπευθύνου, για τη διαχρονική απουσία βασικών κανόνων ασφάλειας της εργασίας, συνεχίζοντας 
παράλληλα τον αγώνα για την ουσιαστική αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος, 
διεκδικώντας άμεσα: 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και παράλληλα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων    
συναδέλφων.  

 Κάλυψη των αναγκών και ελλείψεων σε σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές και αναβάθμιση της     
   εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 Διαχωρισμό του επιχειρησιακού με τον διοικητικό τομέα και οργανωμένο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. 

 Ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα – Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά με μειωμένο ωράριο εργασίας, για     
            το προσωπικό του Επιχειρησιακού Τομέα. 

    Θεσμοθέτηση και εφαρμογή εξειδικευμένων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
πυροσβεστών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως απαιτούν οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. 

  
      Επίσης, ζητάμε από το προεδρείο της ένωσης μας να πάρει θέση, ενεργώντας άμεσα και προς κάθε 
κατεύθυνση με σκοπό την διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των υπάλληλων του Π.Σ. 
 

2. Με την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος 93/2014, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 
(Ε.Α.Κ.Π.) επισήμανε ότι  θεσμοθετούνται διατάξεις που η υλοποίησή τους θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην 
υπηρεσιακή κατάσταση των περισσότερων συναδέλφων, πιθανές νέες οικονομικές επιβαρύνσεις, αλλά και 
ανατροπή στον οικογενειακό τους προγραμματισμό. 
     Επίσης, ότι οι συνέπειες αυτές θα προκύψουν από ενδεχόμενη εφαρμογή του καθεστώτος των αιφνίδιων 
μετακινήσεων συναδέλφων για εκτέλεση υπηρεσίας σε διάφορους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια των 
περιοχών μας, που θα διενεργούνται από τον Αρχηγό του Π.Σ. σε συνεργασία με τους εκάστοτε Διοικητές, για την 
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κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που προκαλούνται από τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Επιπλέον, ότι 
το συγκεκριμένο μέτρο ενδέχεται να αποτελέσει ένα πρόσθετο μέσο άσκησης πίεσης, εκβιασμού και 
κατατρομοκράτησης, σε όσους συναδέλφους αντιστέκονται στην εφαρμοζόμενη αντεργατική πολιτική, 
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και δεν είναι αρεστοί. 
    Με βάση τις τροποποιήσεις που επιφέρει το Π.Δ. 93/2014 στον Κανονισμό Μεταθέσεων αλλά και την στάση 
του προεδρείου της Ομοσπονδίας μας που με την πάγια παρελκυστική τακτική του έβαλε πλάτη, για μια ακόμα 
φορά, στην επιβολή ενός νομοθετικού εκτρώματος που θα εξαθλιώσει οικονομικά και ηθικά τους περισσότερους 
από εμάς, επτά συνάδελφοι μας στην περ/ρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκριμένα  τέσσερις ( εκπαιδευμένοι στην 
πυροπροστασία αεροδρομίων και στην διάσωση πληρωμάτων αεροσκαφών και ελικοπτέρων ) από την Π.Υ. Π/Α 
Αράξου και τρεις από το Π.Κ. Χαλανδρίτσας μετακινηθήκαν πρόσφατα σε Π.Υ. της Πάτρας.   
     Καλούμε το προεδρείο της ένωσης και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να πάψουν να 
τηρούν σιγή ιχθύος παίζοντας παράλληλα μικροπολιτικά παιχνίδια και για κάθε μετακίνηση συναδέλφου - 
μέλους της Ένωσής μας που πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί χωρίς να υπάρχει η συγκατάθεση του 
ιδίου και η οποία θα του δημιουργεί προβλήματα στην υπηρεσιακή, οικογενειακή και προσωπική του υπόσταση, 
να εξαγγείλει ένστολη αγωνιστική κινητοποίηση στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας – 
Ιονίων Νήσων και παράλληλα να απευθύνει κάλεσμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης σε συνδικάτα και φορείς 

εργαζομένων της περιφέρειάς μας, για να επιτευχθεί η απαιτούμενη αντίσταση και να προστατέψουμε τα 
δικαιώματα μας. 
  

3.  Ενέργειες που θα προκαλέσουν την επείγουσα διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό ζημιών, 
κακοτεχνιών ή επικίνδυνων υλικών, που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων μας σε 
Π.Υ & Π.Κ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. 
     Η παράταξή μας γινόμενη αποδέκτης αρκετών παραπόνων για προβλήματα που υπάρχουν σε κτηριακές 
εγκαταστάσεις αρκετών πυροσβεστικών  υπηρεσιών και κλιμακίων και μεριμνά σε κάθε ευκαιρία για την 
ανάδειξη τους. 
   Ζητάμε από το προεδρείο ενέργειες που θα προκαλέσουν την επείγουσα διενέργεια ελέγχων στις  υπηρεσίες  
των παραπάνω περιφερειών, για τον εντοπισμό ζημιών, κακοτεχνιών ή επικίνδυνων υλικών, που απειλούν την 
υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων μας και σε περίπτωση εντοπισμού ανάλογων καταστάσεων, την άμεση 
μετεγκατάσταση των υπηρεσιών, μέχρι την πλήρη και πιστοποιημένη αποκατάσταση τους. 
   Ακόμη, σε περιπτώσεις έλλειψης ή ανυπαρξίας καθαριότητας σε Π.Υ.& Π.Κ. να προβεί η ένωσή μας ακόμη και 
σε έγγραφες καταγγελίες στις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες και εισαγγελικές αρχές προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες υγιεινής και να προβεί όπου αυτό απαιτείται σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια. 
    Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει διαπιστωθεί σωρεία προβλημάτων και ελλιπής συντήρηση σε κτηριακές 
εγκαταστάσεις, και όχι μόνο, σε Π.Υ. & Π.Κ. της Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων π.χ  Π.Υ. 
Αμφιλοχίας, Π.Υ.  Μεσολογγίου, Π.Υ. Αιγίου, Π.Κ. Ακράτας,  Π.Κ. Χαλανδρίτσας, Π.Κ Θέρμου, Π.Κ. Σάμης, Π.Κ 
Βασιλικής Ν. Λευκάδας κ.α. 
 

4. Επαναφορά θέματος για εγγραφή  στην Ένωσή μας όσων συναδέλφων Π.Π.Υ. το επιθυμούν και έχουν 
υποβάλλει σχετικές  αιτήσεις τους. 
     Τονίζεται ότι με ευθύνη του προεδρείου της Ένωσής μας και με την συναίνεση των εκλεγμένων της 
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ παραβιάζεται ασύστολα το καταστατικό της ένωσής μας με αποτέλεσμα παράνομα και 
καταχρηστικά να μην εγγράφονται ως μέλη οι συνάδελφοι Π.Π.Υ. που το επιθυμούν και έχουν υποβάλλει σχετικές 
αιτήσεις εγγραφής τους προς το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο της περ/ρειας μας με έδρα την Πάτρα.  
Υπενθυμίζουμε  ότι : 

 Τυχόν απόρριψη της  αίτησής εγγραφής στις πρωτοβάθμιες ενώσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., με το  αιτιολογικό 
πως  οι πυροσβέστες 5ετούς θητείας δεν γίνονται μέλη του σωματείου, έρχεται σε αντίθεση με το 
καταστατικό της  Ένωσης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων,  καθώς 
και την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3. Μέλη-Εγγραφή  παρ 3.του καταστατικού:  Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 
ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης , εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών του 
ή την απορρίπτει αιτιολογημένα, γνωρίζοντας γραπτά τη σχετική απόφαση του στον αιτούντα. Η 
προσέλευση χρόνου πέρα από ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς σχετική 
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γραπτή ειδοποίηση του ενδιαφερομένου έχει την έννοια της έγκρισης της. Αυτό σημαίνει ότι όσοι 
συνάδελφοι Π.Π.Υ. έχουν υποβάλλει αιτήσεις εγγραφής και έχει παρέλθει ένα μήνας από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους χωρίς γραπτή ειδοποίηση τους θεωρούνται ως 
εγγεγραμμένα μέλη. 

       Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την αντισυναδελφική και διασπαστική στάση των δυο παρατάξεων 
σας Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) - Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.  που απαρτίζουν το 
Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας, απαιτώντας την σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγγραφή στο 
συνδικαλιστικό μας όργανο με την επωνυμία Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας, των συναδέλφων Π.Π.Υ που 
έχουν υποβάλλει ανάλογες αιτήσεις εγγραφής τους και να λάβει πλήρη γνώση το σώμα γι’ αυτές. 
 

5. Επιφυλακή στο Ν. Κεφαλονιάς την 19/08 όπου παρά τις διαβεβαιώσεις του προεδρείου της ένωσης και 
του πρόεδρου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. δεν δόθηκε λύση στο πρόβλημα (βλέπε web site: www. eakp.gr, 20/8 
καταγγελία Ε.Α.Κ.Π.) και επιφυλακή στον ίδιο Νομό στις 29/08. 
   Ζητάμε να διερευνηθεί σε βάθος η νομιμότητα, ο τρόπος και οι συνθήκες που διατάχτηκαν και εφαρμόστηκαν 
οι επιφυλακές και σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων, να 
υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά για την απόδοση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου. 
 

6. Ως συνέπεια των σεισμικών δονήσεων που έπληξαν το Νησί της Κεφαλονιάς στις αρχές του έτους, 
εκτός των άλλων βλάβες - φθορές προκλήθηκαν σε αρκετά κτήρια όπως το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν 
το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου με αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλο. Έτσι, το εν λόγω Π.Κ. 
μετεγκαταστάθηκε προσωρινά σε  κοντέινερ –  οικίσκους  όπου συνεχίζει να στεγάζεται μέχρι και σήμερα. 
      Ζητάμε ενέργειες του προεδρείου για την άμεση μετεγκατάσταση του Π.Κ. Ληξουρίου σε κτηριακές 
εγκαταστάσεις που θα πληρούν όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα επιτρέπουν και θα 
εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και κατ’ επέκταση την ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των 
συναδέλφων μας που υπηρετούν στο παραπάνω Π.Κ., αποτρέποντας έτσι καταστάσεις που ενδεχομένως να 
δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Π.Σ. και κατ’ επέκταση στην ασφαλή 
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. 
7.  Θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με : 

 Την έλλειψη μονίμου προσωπικού και τα προβλήματα που αυτή επιφέρει σε Π.Υ & Π.Κ της Περ/ρειας 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.  

 Περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβιάσεις ωραρίου ή άλλες εις βάρος των μελών της ένωσης μας, 
κλήσεις υπάλληλων σε παράνομες και αλόγιστες επιφυλακές κλπ.  

 Τον κακοσυντηρημένο - πεπαλαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, λειτουργικά προβλήματα σε κτηριακές 
εγκαταστάσεις, ελλιπή η φθαρμένα Μ.Α.Π, καταστάσεις που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της 
υπηρεσίας και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζόμενους στο 
χώρο του Π.Σ και κοινούς αγώνες, με τα συνδικάτα και τους φορείς του μαχόμενου συνδικαλιστικού 
κινήματος για γενικότερα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις ζωές όλων μας. 

 Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν τρέφουμε αλλά ούτε δημιουργούμε αυταπάτες πως οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, της συναίνεσης και της υποταγής, προτίθετο να δώσουν λύσεις στα προβλήματα μας. Αυτοί που 
συνειδητά στρώνουν το χαλί στις αντεργατικές - αντιλαϊκές πολιτικές σε κάθε χώρο δουλειάς εις βάρος των 
εργαζομένων δεν έχουν θέση στο κίνημα και υπηρετούν άλλους σκοπούς. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η ανάγκη για 
κίνημα απαλλαγμένο από τις δυνάμεις που φέρνουν την πολιτική της εργοδοσίας, της ΕΕ και των κυβερνήσεων 
στους εργασιακούς μας χώρους. 
   Η Ε.Α.Κ.Π. συνεχίζει να καλεί τους συναδέλφους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, να πάρουν την 
υπόθεση στα χέρια τους και να απαλλαγούν, από τον παλιό, αλλά και το νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό 
αλλάζοντας εδώ και τώρα τους συσχετισμούς σε πρωτοβάθμια σωματεία και την ομοσπονδία. Μόνο ο 
δρόμος του αγώνα μπορεί να φέρει αποτελέσματα με ενίσχυση της απαιτούμενης κοινωνικής συμμαχίας, 
στηρίζοντας το πλαίσιο πάλης δυνάμεων που είναι ικανές και θέλουν να αντιπαλέψουν με συνέπεια απέναντι τον 
κοινό αντίπαλο δηλαδή, αυτούς που κλέβουν τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι, αφαιρούν τα δικαιώματά 
μας και μας οδηγούν στην εξαθλίωση. 

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.     

Ζαμπάτης Σπυρίδων 


