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Συνάδελφοι                                                                                                                  
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου εν όψει του τακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ιουλίου, υποβάλλει 3 προτάσεις για να συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη. 
1Η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 
Η παράταξή µας συµµετέχοντας στο ∆.Σ. µε τις θέσεις και το πλαίσιο αρχών της όπως έχει δεσµευτεί σε όλους 
τους συναδέλφους, καταθέτει τις προτάσεις της για το Βασικό Πλαίσιο Θεσµικών – Οικονοµικών Αιτηµάτων 
και για το Βαθµολόγιο των Υπαλλήλων του Π.Σ. ζητώντας την ψήφισή τους από όλες τις παρατάξεις. 
2η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 
Επίσης απευθύνουµε κάλεσµα προς όλες τις παρατάξεις που απαρτίζουν το ∆.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. για 
διεξαγωγή άµεσων αγωνιστικών κινητοποιήσεων στην κατεύθυνση που η Ε.Α.Κ.Π. πρότεινε στο συνέδριο και 
στο ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σύµφωνα µε το διεκδικητικό της πλαίσιο, ξεκινώντας την αγωνιστική δράση από τον 
Ιούλιο, για τα τρέχοντα βασικά ζητήµατα του εργασιακού µας χώρου όπως: 

§ Προσλήψεις προσωπικού και κατοχύρωση της µόνιµης και σταθερής δουλειάς για όλους, µε 
κατάργηση των ελαστικών µορφών εργασίας.  

§ Εφαρµογή ανθρώπινου ωραρίου εργασίας (όπως προτείνεται στο πλαίσιο αιτηµάτων της 
Ε.Α.Κ.Π.).  

§ Κατάργηση όλων των µορφών επιφυλακών που γίνονται για να καλύψουν πάγιες ανάγκες της 
υπηρεσίας.  

§ Σύσταση νέου αξιοκρατικού κανονισµού µεταθέσεων.  
§ Αποτροπή της κατάργησης υπηρεσιών από την ψευδεπίγραφη αναδιάρθρωση. 
§ Εφαρµογή των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.  
§ Χορήγηση επαρκούς αµοιβής για υπερωριακή εργασία. 
§ Καταβολή της αµοιβής για τα οφειλόµενα ρεπό, εκτός έδρας και οδοιπορικά έξοδα µετάθεσης, 

στους δικαιούχους.  
§ Χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων, σε όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ.  
§ Ακύρωση των παράνοµων και καταχρηστικών πειθαρχικών ποινών.  
§ Πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώµα των τέκνων των θανόντων συναδέλφων µας κατά την 

εκτέλεση του καθήκοντος. 
Τα παραπάνω αιτήµατα όπως και τα γενικότερα εργασιακά θέµατα, καθώς και τα ζητήµατα της υγείας, της 
παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της πρόνοιας, η παράταξή µας τα εντάσσει στους αγώνες για την 
ανατροπή συνολικά της αντεργατικής πολιτικής του κεφαλαίου – κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 
προοπτική ριζικότερων κοινωνικοοικονοµικών αλλαγών. 
3η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
Ε.Υ.Π.Σ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
Με αφορµή την πρόταση που κατατέθηκε από την παράταξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο ∆.Σ. της 18ης Μαΐου, για 
κοινοποίηση των πρακτικών των συµβουλίων που συγκλήθηκαν για τη σύσταση σε σώµα και την κατανοµή των 
θέσεων του προεδρείου, η παράταξή µας προτείνει την αποµαγνητοφώνηση και δακτυλογράφηση των 
πρακτικών όλων των ∆.Σ. που θα διεξαχθούν στο εξής και την κοινοποίηση τους προς τα µέλη της Ένωσης.  
    
   

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η 
Βλάχος ∆ηµήτριος    Ράπτης Ιωάννης 
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