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ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

  Συνάδελφοι  
                                                                                                                 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου, εν όψει του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της 
27ης  Νοεμβρίου, υποβάλλει τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις, για να συμπεριληφθούν ως θέματα στην 
ημερήσια διάταξη: 
   

1η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ             
ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
                              

  Έχει καταγγελθεί από συναδέλφους μας, ότι κατά το χρονικό διάστημα που βρισκόταν σε ελευθερία από 
την υπηρεσία (δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 2 τακτικών 24ωρων υπηρεσιών), 
κλήθηκαν επανειλημμένα να μεταβούν με φύλο πορείας για εκτέλεση υπηρεσίας (παραλαβή - διανομή 
καυσίμων, υλικών κ.λ.π.), εκτός έδρας, ως πρόσθετη εργασία και στη συνέχεια κλήθηκαν να εκτελέσουν 
κανονικά και την προγραμματισμένη 24ωρη υπηρεσία τους. 
 

  Η συγκεκριμένη ενέργεια έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 1157/1981, της υπ. αριθμ. 9459 Φ. 
105.6/16-3-1987 Διαταγής Α.Π.Σ. και της υπ. αριθμ. 20185 Φ. 105.9/4-6-1999 Διαταγής Α.Π.Σ. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που ορίζουν την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και το καθεστώς των 
επιφυλακών αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους του Π.Σ. 
 

  Ζητάμε την άμεση παρέμβαση του προεδρείου του Δ.Σ. και την υλοποίηση των απαιτούμενων 
ενεργειών, προκειμένου να διαφυλαχτούν τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων της περιφέρειας.     
 

2η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους (Προεδρικά 
Διατάγματα 349/1990, 297/1992, 91/2008 και Εγκύκλιες Διαταγές Α.Π.Σ. 40 και 40A), για την χορήγηση 
υπηρεσιακής άδειας οδήγησης, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία και τα ισχύοντα του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 
  

 Ζητάμε από το προεδρείο την αποστολή εγγράφου προς όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, με το οποίο θα ζητάμε να μας απαντήσουν, εάν καλύπτονται οι συνάδελφοι οδηγοί που 
κατέχουν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄, Δ΄ και Ε΄ καθώς και άδεια χειριστή ειδικών 
υπηρεσιακών οχημάτων όταν εκτελούν δρομολόγια με το βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς καυσίμων, από τη 
στιγμή που δεν κατέχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάρτα επικίνδυνου φορτίου (A.D.R.).  
 

3η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 

  Σε αρκετές υπηρεσίες της περιφέρειας δεν υπάρχει επαρκής θέρμανση, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ακώλυτη εκτέλεση υπηρεσίας των συναδέλφων, αλλά και 
κίνδυνος επιβάρυνσης της υγείας τους, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. 
 

Η διασφάλιση ανθρώπινων, ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, αποτελεί βασική υποχρέωση 
της πολιτείας προς τους εργαζόμενους. 
  

  Ζητάμε από το προεδρείο να απαιτήσει από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία την άμεση, επαρκή και 
αδιάκοπη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, σε όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας, καθώς και την 
παράλληλη αξιοποίηση όλων των εναλλακτικών μεθόδων θέρμανσης στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους για να μην επαναληφθούν οι αντίξοες 
καταστάσεις, που βίωσαν οι συνάδελφοί μας τα προηγούμενα χρόνια. 

 
Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 

Βλάχος Δημήτριος – Κορτσινόγλου Ααρών 
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