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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ  

 Για συζήτηση τριών προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων στο  Δ.Σ. της 27ης Μαρτίου  
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, την Δευτέρα 27/03/2017 και ώρα 10:30  θα συνεδριάσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 

▪ Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Προετοιμασία 

Γενικής Συνέλευσης.  

▪ Κανονισμός Μεταθέσεων – Ελλείψεις μόνιμου προσωπικού – Ενέργειες. 

▪ Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις της Ένωσης μας – Τρέχουσες 

Εξελίξεις. 

Η παράταξή μας θα τοποθετηθεί για τα παραπάνω θέματα, σύμφωνα και με τα όσα έχουν προκύψει 

το τελευταίο διάστημα, καθώς και θα προτείνει να συζητηθούν ως προ ημερήσιας διάταξης τα 

παρακάτω θέματα: 

1ον  Σύμφωνα με πληροφορίες συναδέλφων, μεθοδεύεται από την Διοίκηση να αποσπαστεί  η 

συναίνεση των μονίμων υπαλλήλων του Π.Κ. Σάμης στην Κεφαλονιά, ώστε τους μήνες Απρίλιο 

και Μάιο να μην τους χορηγείτε πλήρες πενθήμερο ρεπό, αλλά μόνο το Α και Β οκτάωρο και να 

προσέρχονται στην υπηρεσία για να εργαστούν το Γ΄. Δηλαδή να εργάζεται ο κάθε υπάλληλος 

10 έως 11 Γ΄ οκτάωρα και να μην χορηγηθούν οι προγραμματισμένες κανονικές άδειες. Η 

δέσμευση σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι ότι από τον Ιούνιο, θα μετακινηθεί ή θα μετατεθεί 

στην εν λόγο υπηρεσία ένας οδηγός και θα λυθεί το πρόβλημα. Τα παραπάνω ζητούνται από 

τους υπαλλήλους, γιατί από την 1η Απριλίου θα μετατεθούν τέσσερεις μόνιμοι πυροσβέστες 

(ένας μάχιμος, τρεις οδηγοί) στην Π.Υ. Α/Δ Κεφαλονιάς, με συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας 

του Π.Κ. Σάμης. Οι παραινέσεις για αποδοχή αυτού του είδους των υποχωρήσεων από τους 

υπαλλήλους, συνοδεύτηκαν και από επισημάνσεις ότι αν δεν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις, θα 

ανασταλεί η λειτουργία του Π.Κ. και θα μεταφερθούν οι υπάλληλοι στην Π.Υ. Αργοστολίου.   

2ον O χρόνος εργασίας των συναδέλφων που θα μετακινηθούν – μετατεθούν στις υπηρεσίες 

αεροδρομίων που θα λειτουργήσει η εταιρία FRAPORT, έτσι όπως προέκυψε μετά την 

τοποθέτηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πρόσφατο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

Δηλαδή  διπλασιασμός του χρόνου εργασίας με επιβολή 24ωρης επιφυλακής.    

3ον Η εξασφάλιση, με ευθύνη της υπηρεσίας, δωρεάν σίτισης και στέγασης των υπαλλήλων που 

μετατίθενται παρά την θέληση τους για υπηρεσιακούς λόγους μακριά από τις εστίες τους. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη  

ενημέρωση για όλα τα προβλήματα που αφορούν καθημερινά τους πυροσβέστες. 

Στα πλαίσια αυτά σας ζητάμε να συμβάλλεται και εσείς στην ανάδειξη αυτών των προβλημάτων, σε 

όποια υπηρεσία υπηρετεί ο καθένας, επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά ή με e-mail.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

Ζαμπάτης Σπύρος 
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