
 

  

Ε.Α.Κ.Π. 
Της    Ένωσης     Υπαλλήλων   Πυρ/κου    Σώματος    Περ/ρειας     Δυτικής  Ελλάδας. 
Κιν..  6976860551 – 6974385911 - 6972929122 – 697449969 - 6972202605      

web site: www. eakp.gr,      Email: info@eakp.gr 

ΠΑΤΡΑ  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015                           ΠΡΟΣ: Το Προεδρείο της  Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας. 
                                                                           

                                                                                       Κοιν/ση: 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της  Ε.Υ.Π.Σ.   

                                                                                                           Περ/ρειας  Δυτικής Ελλάδας. 

                                                                                                       2) Στα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας  Δυτικής  Ελλάδας 

                                                                                       
 

 ΘΕΜΑ: « Έλλειψη προσωπικού και αποκατάσταση της αδικίας που χρόνια τώρα συντελείται σε βάρος των 

συναδέλφων που για πολλά χρόνια υπηρετούν μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους». 

 
  Συνάδελφοι, η παράταξή μας έχει παρέμβει αλλεπάλληλες φορές σχετικά με τις  ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό 

(ιδίως με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων) που παρουσιάζονται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες  της Δυτικής 

Ελλάδας & Ιονίων Νήσων με το φαινόμενο να εντείνεται σε Πυροσβεστικά Κλιμάκια (ιδιαίτερα των νησιώτικων 

περιοχών) κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις αργίες όταν μάλιστα έχουν εξαντληθεί οι ανάλογες 

πιστώσεις για του συνάδελφους Π.Π.Υ. ή προκειμένου να χορηγηθούν τα προβλεπόμενα ρεπό και άδειες (βλέπε σχετικές 

ανακοινώσεις web site: www. eakp.gr). 

  Εκτός των άλλων η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, τόνισε ότι η έλλειψη σε μόνιμο έμψυχο δυναμικό, το 

πάγωμα προσλήψεων ή οι προσλήψεις μονίμου προσωπικού με το σταγονόμετρο, η διαχρονική υποχρηματοδότηση του 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, η εφαρμογή των διαφόρων μορφών ελαστικών εργασιακών σχέσεων κ.α. έχουν φέρει σε 

άσχημη κατάσταση την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του και θέτουν  σε αυξημένο κίνδυνο την υγεία και την 

ασφάλεια των υπαλλήλων του. Ακόμη, ότι εδραιώνεται και ενισχύεται συνεχώς η εντατικοποίηση της εργασίας, τα 

φαινόμενα καταστρατήγησης του ωραρίου και σωρεία καταστρατηγήσεων εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

  Δυστυχώς και για ακόμη μια φορά, το προεδρείο, παρότι έχει ενημερωθεί και εγγράφως για το θέμα, συνειδητά 

συνεχίζει να εμμένει πιστά στην διαχρονική τακτική του συμβιβασμού αφήνοντας και αυτό το πρόβλημα να 

διαιωνίζεται,  βάζοντας έτσι πλάτη στις πολιτικές που δρουν σε βάρος εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Έτσι 

οι συνάδελφοι  και η πυρασφάλεια της χώρας αφήνονται έρμαιο απέναντι σε κάθε αντεργατική και αντιλαϊκή επιλογή. 

  Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, ζητάμε εκ νέου από το προεδρείο να 
συμπεριλάβει επιτέλους το θέμα στην  επερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. για συζήτηση, την λήψη και την εφαρμογή 
ουσιαστικών αποφάσεων για άσκηση πίεσης σε Πολιτική & Φυσική ηγεσία προκειμένου να: 
 

 Καλυφτούν τα κενά των οργανικών θέσεων σε Π.Υ. & Π.Κ. της Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων 
και να αποκατασταθεί η αδικία που χρόνια τώρα συντελείται σε βάρος των συναδέλφων που για πολλά 
χρόνια υπηρετούν μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους.  

 Γίνει αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με αλλαγή του οργανογράμματος και αύξηση του αριθμού οργανικών θέσεων 
των υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνεχώς διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες κατά 
περιοχή, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων. 

 

    Η Ε.Α.Κ.Π. δεν έδειξε ούτε πρόκειται να δείξει ανοχή σε κατευθύνσεις που διαχρονικά έχουν χαραχτεί για το 

πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο από τις παρατάξεις του συμβιβασμένου συνδικαλισμού κατ’ επιταγή των 

κομμάτων εξουσίας, οι οποίες όχι μόνο υπονομεύουν τα δικαιώματα των συναδέλφων και των οικογενειών τους αλλά 

αντίκεινται στα συμφέροντα του Ελληνικού Λάου και «καίνε» τον φυσικό πλούτο της χώρας. 

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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