
ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ε.Α.Κ.Π. 
_____Της Ένωσης Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού Σώματος  Περιφέρειας  Ηπείρου____                                                                                                                                                    
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18 Ιωάννινα τηλ – 6978520351 Web site: www.eakp.gr , Email:info@eakp.gr 

 
Ιωάννινα 12 Μαρτίου 2013                                                                                  Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο  
                                                                                                                                          της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου  
                                                                                                                               Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.                                             
 
Συνάδελφοι                                                                                                                  
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου, εν όψει του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του 
Μαρτίου, υποβάλλει την παρακάτω πρόταση για να συμπεριληφθεί ως θέμα, προ ημερήσιας διάταξης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. 

 
  Έπειτα από την δημοσίευση των διατάξεων του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού Σώματος που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή, καθώς και την ενημέρωση που 
ακολούθησε από ανακοινώσεις συνδικαλιστικών φορέων πυροσβεστικών υπαλλήλων, γίνεται πλέον 
ξεκάθαρο ότι η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και η εφαρμογή του ως νόμος του κράτους, θα 
επιφέρουν σωρεία αντιδραστικών αλλαγών και εξελίξεων, που θα επιβληθούν: 
 

 Με την πλήρη αποσάθρωση των δομών του συστήματος πυρασφάλειας της χώρας, τη 
συρρίκνωση και εμπορευματοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, σε συνάρτηση με την 
προοπτική υποκατάστασης αρμοδιοτήτων τους σε σημαντικό βαθμό, από τον εθελοντισμό και 
την Τοπική Διοίκηση.  

 Την επιπλέον ενίσχυση του ρόλου του Πυροσβεστικού Σώματος ως Σώμα Ασφάλειας, στα 
πλαίσια της περαιτέρω συμμετοχής του στις δυνάμεις καταστολής των αγώνων του λαϊκού 
κινήματος, προς όφελος της προάσπισης των συμφερόντων της πλουτοκρατίας.  

 Την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τη διεύρυνση της μερικής απασχόλησης και τη 
μεγαλύτερη ένταση του αυταρχισμού και της τρομοκρατίας των εργαζομένων.  

   
  Επίσης, με την έκδοση του Π.Δ. 25/2013, θεσμοθετείται η εναλλαγή του ωραρίου εργασίας των 
πυροσβεστών από 8ωρο, σε 12ωρο, 16ωρο, ή 24ωρο, με απόφαση και έγκριση, από τη Διοίκηση και τη 
Φυσική Ηγεσία αντίστοιχα, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του Αρχηγού σε 
πρόσφατη συνάντηση με το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ότι θα αποκλειστεί το 12ωρο και η επιλογή του ωραρίου 
εργασίας των υπαλλήλων του Π.Σ. θα υπόκειται στη βούληση τους.  
  Κατά τη συνεδρίαση του τακτικού Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 28–2–2013, καταψηφίστηκε από τις 
συνδικαλιστικές παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες – Πρώτα Πυροσβέστες, η πρόταση 
της Ε.Α.Κ.Π. για άμεση έναρξη δυναμικών – αγωνιστικών κινητοποιήσεων, μέχρι την οριστική αποτροπή 
των ανωτέρω δυσμενών και αντεργατικών επιπτώσεων. 
   Μετά και από τις συγκεκριμένες εξελίξεις, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου καλεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, σε λήψη απόφασης για κινητοποίηση με μαζική συμμετοχή κατά το 
χρονικό διάστημα της συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή του αντιδραστικού νομοσχεδίου, με στόχο την άμεση 
απόσυρσή του και την άσκηση πίεσης στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για την πλήρη αποδοχή των 
προτάσεων των συνδικαλιστικών φορέων, που στοχεύουν στην πραγματική αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού Σώματος, προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας.  

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

Βλάχος Δημήτριος    Ράπτης Ιωάννης 
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