
 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω N 

.               Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος             .                    
Τηλ.: 6978520351 - 6931181318, Fax: 2674022211, website: www.eakp.gr, e-mail: eakp1999@gmail.com 

                                                                                                                   Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2016 

                                            Προς: Κο Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ. 

                                                              Μπάλση Νικόλαο 

                                       Κοιν/ση: Κο Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

                                                              Τόσκα Νικόλαο 

                                                        Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

                                                              Καπάκη Ιωάννη 

                                                        Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                              Καρατζιά Ιωάννη 

                                                        Κο Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                              Καπέλιο Βασίλειο 

                                                              Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Εργαζόμενοι Π.Σ. 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υποψήφιου της Ε.Α.Κ.Π. ως μέλους εφορευτικής επιτροπής» 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.), την Πέμπτη 8 Σεπτέμβρη 2016 

κατέθεσε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της με  τα ονόματα των υποψήφιων, για τη συμμετοχή 

τους στην εκλογή των αιρετών μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

Με αφορμή την κατάθεση του ψηφοδελτίου, επισημάναμε στους αρμόδιους υπηρεσιακούς 

παράγοντες, τον κίνδυνο που υπήρχε να κληρωθεί μέλος εφορευτικής επιτροπής, οποιοσδήποτε 

συνάδελφος που ήδη είχε καταθέσει υποψηφιότητα για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, εξαιτίας του 

γεγονότος, ότι μετά τις τροποποιητικές παρεμβάσεις στις σχετικές διατάξεις της υπ. αριθ. 33674 

οικ. Φ.109.1/4.8.2010 Απόφασης του Α.Π.Σ., συνέπιπτε το χρονικό διάστημα κατάθεσης 

υποψηφιοτήτων και ορισμού εφορευτικών επιτροπών.   

Δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Υπηρεσία, ότι σε περίπτωση που συμβεί να οριστεί υποψήφιος 

μέλος εφορευτικής επιτροπής, θα υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του υποψήφιου από 

αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών. 

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας, αφού υπέπεσε στην αντίληψη μας και σας το 

κάνουμε γνωστό το γεγονός ότι, στην εφορευτική επιτροπή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σάμης 

στην Κεφαλλονιά, ορίστηκε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, υποψήφιος του συνδυασμού της 

Ε.Α.Κ.Π. που υπηρετεί στο συγκεκριμένο Π.Κ. 

Η Ε.Α.Κ.Π. θεωρεί, ότι οι σχετικές διατάξεις που ορίζουν την ημερομηνία υποβολής των 

υποψηφιοτήτων, καθώς και το διάστημα ορισμού των εφορευτικών επιτροπών, από την στιγμή που 

συμπίπτουν χρονικά, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, υποψήφιος να ορίζεται και μέλος της 

εφορευτικής επιτροπής, όπως και φυσικά αποδείχτηκε από το αναφερόμενο περιστατικό. 

Προκειμένου να αποφεύγονται παρόμοιες περιπτώσεις και στο μέλλον, προτείνουμε την 

τροποποίηση των σχετικών διατάξεων. 

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος που θέσαμε 

υπόψη σας. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτριος 
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