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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  

                                                                                                              
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου, εν όψει του τακτικού Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου, καταθέτει προς καταχώρηση στα πρακτικά της συγκεκριμένης 

συνεδρίασης, την εξής τοποθέτηση: 
 

  «Η Ε.Α.Κ.Π. δεν υπογράφει και δεν επικυρώνει τα πρακτικά της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Αυγούστου 2015. 
 

  Η επιγραμματική και επιλεκτική καταγραφή των πρακτικών από τον Γενικό Γραμματέα της 

Ένωσης, δεν αντικατοπτρίζει ούτε στο ελάχιστο τις τοποθετήσεις, τις θέσεις και τις προτάσεις 

της παράταξής μας. Τις αλλοιώνει και τις διαστρεβλώνει.  

Συγκεκριμένα:  
 

 Η θέση της Ε.Α.Κ.Π. σχετικά με την καταγγελία της Ένωσης, για τις 

καταστρατηγήσεις των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων της περιφέρειας, με 

επιφυλακές και πρόσθετη εργασία, κατά την αντιπυρική περίοδο, ήταν να πραγματοποιηθεί η 

καταγγελία προς τους μοναδικούς υπεύθυνους, την τότε κυβέρνηση και τη φυσική ηγεσία. 

Αυτοί δίνουν τις εντολές, να καλυφθούν με την υπερεργασία των πυροσβεστών, οι μεγάλες 

ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό και μέσα, αδιαφορώντας για την προστασία και την ασφάλειά 

μας. Διαφωνήσαμε με τη θέση του προεδρείου να πραγματοποιηθεί η καταγγελία 

αποκλειστικά και μόνο εναντίον κάποιων αξιωματικών, ενέργεια που στοχεύει στην πλήρη 

συγκάλυψη των κυβερνητικών σχεδιασμών, για ακόμα μια φορά, αποπροσανατολίζοντας 

τους συναδέλφους. 
 

 Απουσιάζουν οι βασικές προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. που αναφέρουν ως πρώτη 

προτεραιότητα την αγωνιστική - μαζική ανασυγκρότηση των συνδικαλιστικών οργάνων και 

τις οργανωμένες και καλά προετοιμασμένες αγωνιστικές αντιδράσεις, που θα στοχεύουν στην 

προοπτική της ρήξης και της ανατροπής των πολιτικών, που στρέφονται ενάντια σε όλους 

τους εργαζόμενους. 
   

 Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη καταγραφή των πρακτικών, το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. 

Ηπείρου επιχειρεί να συγκαλύψει τις μεγάλες ευθύνες που φέρει ως πρωτοβάθμιο 

συνδικαλιστικό όργανο, αλλά κυρίως τις μεγάλες ευθύνες του προεδρείου της Ομοσπονδίας που 

στηρίζεται συνδικαλιστικά και από το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου και με την πλήρη 

αδράνειά του και την απουσία των αγωνιστικών κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων, 
προσέφερε μεγάλη βοήθεια στις αντεργατικές πολιτικές και της προηγούμενης κυβέρνησης, 

σε ότι αφορά την περαιτέρω απαξίωση και αμφισβήτηση και του ωραρίου εργασίας και του 

συνόλου των δικαιωμάτων μας. 
  

 Σε ότι αφορά το θέμα των νομικών συμβούλων με τους οποίους θα συνεργάζεται η 

Ένωση, το προεδρείο πρότεινε συνεργασία με δύο νομικούς, εκ των οποίων, ο ένας υπήρξε 

κατά το παρελθόν πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών και ο άλλος ανώτατος αξιωματικός 

του Π.Σ. 
Οι δύο νομικοί σύμβουλοι που πρότεινε το προεδρείο φέρουν μεγάλες ευθύνες και έχουν 

συμβάλλει με το παραπάνω, στην υλοποίηση των πολιτικών που επιτάσσουν την καρατόμηση 

των δικαιωμάτων των πυροσβεστών, αλλά και τη συνεχόμενη συρρίκνωση και 

υποχρηματοδότηση του Π.Σ. και την υποκατάσταση δομών του από τον εθελοντισμό, 
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φορτώνοντας ακόμα μεγαλύτερα οικονομικά βάρη στις πλάτες του Ελληνικού λαού, 

αδιαφορώντας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του.  
 

Η Ε.Α.Κ.Π. όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί με δικηγόρους που πέτυχαν αποκλειστικά 

θετικά αποτελέσματα, στις υποθέσεις που είχαν αναλάβει (όπως για παράδειγμα η πρόσφατη 

ακύρωση χρηματικής ποινής προστίμου, σε συνάδελφο από την Π.Υ. Φιλιππιάδας). Παρόλα 

αυτά, η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. ήταν ότι η επιλογή δικηγόρου θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με 

την περίπτωση και την υπόθεση, εάν και εφόσον απαιτείτε και ανάλογα με τον τόπο 

διεξαγωγής του δικαστηρίου, ώστε να μην υπάρχει και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 

του σωματείου. Για εμάς όμως το κύριο είναι ο συνεχής αγώνας των πυροσβεστών, ως το 

μοναδικό μέσο διεκδίκησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας, ενάντια σε όλες τις 

αντιλαϊκές κυβερνήσεις που επιδιώκουν την πλήρη κατάργησή τους. 
   

  Οι παραπάνω επισημάνσεις μας, αποδεικνύουν περίτρανα για ποιο λόγο τα εκάστοτε προεδρεία 

της Ένωσης αρνούνται την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που είχε καταθέσει από τον Ιούλιο του 2012, 

για την μαγνητοφώνηση και την πλήρη - αναλυτική καταγραφή και διατύπωση των 

πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων σε συνεργασία με στενογράφο και στη συνέχεια την 

κοινοποίησή τους προς τους συναδέλφους, ώστε να ενημερώνονται πλήρως για τις 

τοποθετήσεις και την αντιπαράθεση των θέσεων των μελών των συνδικαλιστικών 

εκπροσώπων και των παρατάξεων, για τα σοβαρά εργασιακά προβλήματα των πυροσβεστών.    

  Κυρίως όμως, δικαιώνουν τις θέσεις και τις επιλογές της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης 

Πυροσβεστών και όλων των συναδέλφων που στηρίζουν τη δράση της, για την αναγκαιότητα 

της υλοποίησης του διεκδικητικού της πλαισίου, που θα δυναμώσει τα συνδικαλιστικά όργανα 

για να αγωνιστούν από καλύτερες θέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των εργασιακών 

σχέσεων των πυροσβεστών και τη δημιουργία ενός δικτύου πυρασφάλειας προς όφελος των 

λαϊκών συμφερόντων». 

 

 

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

Βλάχος Δημήτρης – Κορτσινόγλου Ααρών 
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