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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδας, καταγγέλλει τις μετακινήσεις των 

τριών συναδέλφων οι οποίες έγιναν κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 93/2014, χωρίς να το επιθυμούν. 

Η Ε.Α.Κ.Π. όλο το προηγούμενο διάστημα προειδοποιούσε πως με την εφαρμογή του παραπάνω 

Π.Δ., θα επέρχονταν ανεξέλεγκτες ανατροπές στον οικογενειακό προγραμματισμό και στα 

δικαιώματα της πλειοψηφίας των πυροσβεστών, αφού οι εκάστοτε Διοικήσεις θα αποφασίζουν με 

αιφνίδιες συνεχόμενες μετακινήσεις προσωπικού, να καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις καθώς και 

τις κατά το δοκούν υπηρεσιακές ανάγκες και καλούσε τις Ενώσεις και την  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε 

δυναμικές κινητοποιήσεις για την αποτροπή και κατάργησή του συγκεκριμένου Π.Δ. (βλέπε site 

eakp.gr). 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδας, 

καταγγέλλουμε την υποκριτική στάση του προεδρείου της Ένωσής μας που με όψιμο ενδιαφέρον 

και περίσσιο θράσος, χύνει κροκοδείλια δάκρυα και προσπαθεί να κρύψει τις δικές του ευθύνες για 

την εφαρμογή του εν λόγο Π.Δ. Ευθύνες όμως έχουν και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του 

κυβερνητικού συνδικαλισμού, που με την απραξία τους άφησαν να περάσει αμαχητί το σχετικό 

διάταγμα. Ήταν αναμενόμενη λοιπόν συνάδελφοι, κάποια στιγμή η εφαρμογή του. 

Το έκτρωμα (Π.Δ. 145/02) ξαναζωντάνεψε, επανήλθε σε πιο άγρια μορφή και δεν έκαναν τίποτα. 

Θυμίζουμε συνάδελφοι, ότι όταν η παράταξη μας ήταν στο τιμόνι του σωματείου της Στερεάς 

Ελλάδας, επί ημερών του Π.Δ. 145/02, ήταν αυτή που εμπόδισε την τότε Φυσική Ηγεσία και την 

Πολιτική Ηγεσία να το εφαρμόσει και την υποχρέωσε να πάρει πίσω την απόφαση για δύο 

μετακινήσεις. 

Θυμίζουμε επίσης ότι η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας τότε, ήταν η μοναδική που δεν 

εφαρμόστηκε το Π.Δ. 145/2002 και ότι μόνο με τον επίμονο αγώνα της Ε.Α.Κ.Π. καταργήθηκε το 

διάταγμα αυτό. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδας 

καταγγέλλει το προεδρείο της Ένωσής μας για υποκρισία και ανικανότητα και ας τα λάβουν όλα 

αυτά υπ’ όψιν τους οι συνάδελφοι στις επικείμενες εκλογές του σωματείου. 

Απαιτούμε από το απερχόμενο προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τις υπόλοιπες 

παρατάξεις, να στηρίξουν την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π.  για να πραγματοποιηθεί άμεσα παράσταση 

διαμαρτυρίας στην έδρα της Περιφέρειας προκειμένου να ανακληθούν οι μετακινήσεις, μέχρι και 

πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.  

Απαιτούμε παράλληλα από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι σε όλους τους 

εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα και να διοργανώσει κινητοποιήσεις για την κατάργηση του 

Π.Δ. 93/2014. 
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