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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 

Για συζήτηση πέντε προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων στο Δ.Σ. της 16ης Μαΐου 2017 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, την Τρίτη 16/03/2017 και ώρα 10:30 θα συνεδριάσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ένωσής μας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 

✓ Κινητοποιήσεις (ενέργειες). 

✓ Ελλείψεις προσωπικού – Νέα δεδομένα (Υπηρεσίες Αεροδρομίων – Πυροσβεστικά κλιμάκια εθνικών 

οδών). 

✓ Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις της Ένωσης μας – Τρέχουσες 

Εξελίξεις. 

✓ Ενημέρωση προετοιμασία για μετάβαση στο 21ο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

✓ Μισθολόγιο. 

Η παράταξή μας θα τοποθετηθεί για τα παραπάνω θέματα, σύμφωνα και με τα όσα έχουν προκύψει το 

τελευταίο διάστημα, καθώς και θα προτείνει να συζητηθούν ως προ ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω 

θέματα: 

1ο Προβλήματα που πρόεκυψαν κατά την διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ζάκυνθο και όσα άλλα 

καταγράφηκαν κατά την περιοδεία αντιπροσωπείας της Ε.Α.Κ.Π. σε Π.Υ. Α/Δ και κεντρικές υπηρεσίες της   

Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. 

2ο  Νομιμότητα και εγκυρότητα της υπ. αριθμ. 13322 Φ. 702.15/3-4-2017 διαταγής του Α.Π.Σ. ως προς την 

επιβολή πρόσθετου ωραρίου των υπαλλήλων που στελεχώνουν, τις Π.Υ. των ιδιωτικοποιημένων Α/Δ και τα 

Π.Κ. των ιδιωτικοποιημένων αυτοκινητοδρόμων, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 

Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Π.Υ. Λιμένων και των  Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΒΙ.ΠΕ. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 

Ζαμπάτης Σπύρος 
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