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ΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣTΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Έπειτα από την υπ. αριθμ. 90/11 – 08 – 2015 επιστολή του προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου προς 

την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει να δηλώσει τα εξής: 

 Στο Διοικητικό Συμβούλιο τις 11-08-2015 η Ε.Α.Κ.Π. κατήγγειλε την αγωνιστική 

αδράνεια του προεδρείου της Ομοσπονδίας και την ανοχή του στα φαινόμενα των 

παράνομων επιφυλακών και της καταστρατήγησης ωραρίου των συναδέλφων, που 

δημιουργούνται με ευθύνη της κυβέρνησης και της Φυσικής Ηγεσίας. 

 Απαίτησε από το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου μεταξύ άλλων, να καταγγείλει τη στάση 

της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, απέναντι στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων 

των πυροσβεστών. 

 Επιπλέον η Ε.Α.Κ.Π. με ανακοίνωση-πρόταση προς το Δ.Σ. της Ένωσής μας στις 08-07-

2015 (βλέπε το σχετικό αρχείο στο site της Ε.Α.Κ.Π.), είχε ζητήσει από το προεδρείο να 

αντισταθεί με αγωνιστικές αντιδράσεις απέναντι στις καταστρατηγήσεις των εργασιακών 

μας δικαιωμάτων. Παράλληλα ζητήσαμε να πραγματοποιήσει και τις απαιτούμενες 

νομικές ενέργειες. Στη βάση αυτή η Ε.Α.Κ.Π. απέστειλε προς το νομικό σύμβουλο της 

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. τα στοιχεία για τις παράνομες επιφυλακές στην περιφέρειά μας. 

 Το προεδρείο της Ένωσης όμως παρακάμπτει πλήρως ως συνήθως, το πρωτεύον ζήτημα 

των αγωνιστικών δράσεων (κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας σε συνεργασία και 

με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς) και κυρίως την πραγματοποίηση περιοδειών για 

ενημέρωση και κάλεσμα σε συμμετοχή των συναδέλφων της περιφέρειας. Περιορίζει την 

δραστηριότητά του μόνο σε νομικές ενέργειες, δεν κινητοποιεί τους συναδέλφους και 

αποφεύγει να συμβάλει στην αγωνιστική ανασύνταξη του σωματείου. 

 Επίσης το προεδρείο στην συγκεκριμένη επιστολή του, φτάνει στο σημείο να προσάπτει 

ευθύνες ακόμα και σε συναδέλφους που υπηρετούν σε άλλες περιφέρειες, για το γεγονός ότι 

«έπαιρναν τα ρεπό τους κανονικά» και ότι «δεν έγινε περικοπή των ημερήσιων 

αναπαύσεων» λόγο πυρκαγιών. Το γεγονός αυτό δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα για τις υπηρεσίες Π.Υ. Λευκάδας και Π.Κ. Βασιλικής, όπου και 

επιφυλακές υπήρξαν και περικοπές ρεπό όπως έχει καταγγελθεί από την Ε.Α.Κ.Π. 

Δυτικής Ελλάδας σε ανακοίνωσή της στις 08-08-2015 (βλέπε site Ε.Α.Κ.Π.). 

Συνάδελφοι, η επιστολή του προεδρείου έρχεται σε αντίθεση με τις θέσεις και τις προτάσεις της 

Ε.Α.Κ.Π. 
Η κυβέρνηση και η Φυσική Ηγεσία, έχοντας δεδομένη την στήριξη που της παρέχουν η 

Ομοσπονδία και τα πρωτοβάθμια σωματεία του χώρου μας με την πλήρη απραξία που 
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επιδεικνύουν σε επίπεδο αγωνιστικών διεκδικήσεων, προχωρούν σε πλήρη αμφισβήτηση και 

καταστρατήγηση του εργασιακού μας ωραρίου μέσω επιφυλακών και της παράνομης 

υπερεργασίας, υλοποιώντας αντεργατικές πολιτικές. 

Για την αδράνεια όμως των συνδικαλιστικών μας οργάνων ουδεμία ευθύνη φέρει η Ε.Α.Κ.Π., 

γεγονός που προσπερνά το προεδρείο και ψευδώς αναφέρει στην επιστολή του ότι δεν έχουν 

πάρει θέση τα υπόλοιπα μέλη της Ομοσπονδίας. 

Εννέα (9) καταγγελίες υπήρξαν από την Ε.Α.Κ.Π. σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, ενώ στις 

25 και 29 Ιουλίου 2015 μέλη της Ε.Α.Κ.Π. πήγαν στο Υπουργείο για να διαμαρτυρηθούν για την 

ασύστολη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των πυροσβεστών και για το σύνολο των 

προβλημάτων της πυρασφάλειας της χώρας, καταθέτοντας παράλληλα και τις προτάσεις της 

παράταξής μας. 

Οι υπόλοιπες πρωτοβάθμιες Ενώσεις συμπεριλαμβανομένης και της Ένωσης Ηπείρου, όπως 

άλλωστε και οι υπόλοιπες παρατάξεις και η Ένωση Αξιωματικών ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ σε αγωνιστικό επίπεδο. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι μόνο με την μαζική συσπείρωση, την ενεργή συμμετοχή όλων 

των συναδέλφων, στη βάση του διεκδικητικού πλαισίου που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π., θα 

μπορέσουμε να αντισταθούμε και να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα, τα οποία 

θέτονται σε πλήρη αμφισβήτηση από όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. 

Σας καλούμε σε δυναμική συμμετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα εξαγγελθούν. 

Σας καλούμε σε δυναμική συμμετοχή στην κινητοποίηση της Δ.Ε.Θ. με το πλαίσιο που βάζει η 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. 

 

 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 

 

(Επισυνάπτουμε προς ενημέρωση και  την επιστολή της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου προς την Π.Ο.Ε.ΥΠ.Σ.) 


