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Συνάδελφοι 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας,  εν όψει του τακτικού Διοικητικού 

Συμβουλίου του  Μαρτίου καταθέτει τα παρακάτω  θέματα, ώστε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη: 

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών. Σύμφωνα με το  άρθρο 10 του καταστατικού (Γενική 

Συνέλευση) της ένωσης μας αναφέρεται ρητά ότι   η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείτε μέσα στο 

πρώτο τρίμηνο κάθε έτους από το Δ.Σ καθώς και στην παρ. 6 ότι σ’ αυτή τίθενται στην κρίση των 

μελών : α) Η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου β) Ο οικονομικός απολογισμός και η 

έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) 

Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή θα αποφασίσει η ίδια η Γενική Συνέλευση, δ) Κάθε δυο (2) έτη εκλογή Εφορευτικής 

Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της Ένωσης στη δευτεροβάθμια 

οργάνωση στην οποία συμμετέχει….. 

Ζητάμε την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης βάση όσων προβλέπονται από το καταστατικό. 

2. Εγγραφή στην Ένωσή μας όσων συναδέλφων Π.Π.Υ. το επιθυμούν και έχουν υποβάλλει 

σχετικές αιτήσεις τους. Τονίζεται ότι με βαρύτατες ευθύνες του, το προεδρείο της Ένωσής μας, 

παράνομα και καταχρηστικά δεν εγγράφει ως μέλη τους συναδέλφους Π.Π.Υ. που το επιθυμούν και 

έχουν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις εγγραφής τους προς το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο 

της περ/ρειας μας με έδρα την Πάτρα. Υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι τυχόν απόρριψη της 

αίτησής εγγραφής στις πρωτοβάθμιες ενώσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., με το αιτιολογικό πως οι 

πυροσβέστες 5ετούς θητείας δεν γίνονται μέλη του σωματείου, θα έρχεται σε αντίθεση με το 

καταστατικό της Ένωσης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, 

καθώς και την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. 

Απαιτούμε την σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγγραφή στο συνδικαλιστικό μας όργανο με την 

επωνυμία Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας των συναδέλφων Π.Π.Υ που έχουν υποβάλλει 

ανάλογες αιτήσεις εγγραφής τους  και να λάβει πλήρη γνώση το σώμα γι’ αυτές.  

3. Λήψη απόφασης για συμμετοχή της Ένωσής μας σε κινητοποίηση. Με αφορμή την 

γνωστοποίηση των διατάξεων του νομοσχεδίου για την ψευδεπίγραφη αναδιοργάνωση και 

αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος καλούμε το Δ.Σ να προβεί σε λήψη απόφασης για 

συμμετοχή της ένωσης μας σε κινητοποίηση με μαζική συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα 

της συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή του αντιδραστικού νομοσχεδίου, με στόχο την άμεση 

και οριστική απόσυρσή του. Η παράταξή μας, μετά την καταψήφιση ανάλογης πρότασής της, από 

τις υπόλοιπες παρατάξεις που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 

Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες Πρώτα Πυροσβέστες), με τη δικαιολογία των μελλοντικών επαφών με 

πολιτικά κόμματα, από αντιπροσωπεία του συμβουλίου του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού 

οργάνου, θα απευθύνει κάλεσμα για κοινό αγώνα, με τα συνδικάτα και τους φορείς του ταξικού 

συνδικαλιστικού κινήματος. 

4. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της Ένωσής μας. Παρά τις συνεχόμενες οχλήσεις 

μας προς το προεδρείο  για το ζήτημα αυτό, με ευθύνη του, αντίθετα με όσα προβλέπει το 

καταστατικό, από την ημέρα σύστασης του νέου Δ.Σ σε σώμα μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία 

ενημέρωση (μελών του Δ.Σ και της παράταξής μας) σχετικά με την επικρατούσα οικονομική 
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κατάσταση. Απόρροια αυτής της ενέργειας είναι να μην έχουν λάβει γνώση τα μέλη που απαρτίζουν 

το  Δ.Σ για την κίνηση του λογαριασμού που διατηρεί το σωματείο μας, των γινόμενων στο 

μεσοδιάστημα δαπανών και το ποσό που αποτελεί αποθεματικό του ταμείου, καταπατώντας έτσι το 

καταστατικό της και σχετικά με το ζήτημα αυτό το άρθρο 17 σύμφωνα με το όποιο ορίζονται οι 

υποχρεώσεις του Ταμία.  

5.  Ενέργειες για:  

 Την έλλειψη μονίμου προσωπικού και τα προβλήματα που αυτή επιφέρει σε Π.Υ & Π.Κ της Περ/ρειας 

Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων. 

 Περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβιάσεις ωραρίου ή άλλες εις βάρος των μελών της ένωσης μας.  

 Κλήσεις υπάλληλων σε παράνομες επιφυλακές  

 Τον κακοσυντηρημένο - πεπαλαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, λειτουργικά προβλήματα σε κτηριακές 

εγκαταστάσεις, ελλιπή η φθαρμένα Μ.Α.Π, καταστάσεις που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της 

υπηρεσίας και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζόμενους στο 

χώρο του Π.Σ και κοινούς αγώνες, με τα συνδικάτα και τους φορείς του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος 

για γενικότερα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις ζωές όλων μας. 

      Η παράταξή μας μέσω έγγραφων και προφορικών παρεμβάσεων της έχει αναδείξει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο Π.Σ στο σύνολο τους και έχει παλέψει αποδεδειγμένα για την επίλυση τους  

προτείνοντας εκτός των άλλων, αγωνιστικές κινητοποιήσεις - παραστάσεις διαμαρτυρίας στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων όπως τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Οικονομικών κ.λ.π, οι οποίες 

όμως καταψηφίζονται σε περ/ρειακο και πανελλαδικό επίπεδο από τις υπόλοιπες παρατάξεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του Π.Σ.   

      Έχουμε επίσης προτείνει,  σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβιάσεις ωραρίου ή άλλες 

παραβάσεις, να υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές κατά παντός υπευθύνου (βλέπε web site:www.eakp.gr, την 

από  8 Φεβρουαρίου 2012 ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας για υπόθεση Ν. Ζακύνθου που 

παρότι διαπιστώνεται κατάφορη παραβίαση ωραρίου με ευθύνη του προεδρείου δεν έχει υποβληθεί  μηνυτήρια 

αναφορά).   

              6. Ενέργειες  για μετεγκατάσταση της Π.Υ Αμφιλοχίας σε  σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις με 

τις απαιτούμενες υποδομές, που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και την ασφαλή 

διαβίωση του προσωπικού κατόπιν διαλόγου με τους υπηρετούντες σ’ αυτή εργαζόμενους-διοίκηση-

φορείς κλπ. Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε αίτημα μερίδας συναδέλφων κατά την επίσκεψη που είχε κλιμάκιο της 

παράταξης στην Π.Υ Αμφιλοχίας, όπου σύμφωνα με όσα μας επικαλεστήκαν υπάρχει χώρος που χρήζει 

συντήρησης και ανάλογη πρόθεση παραχώρησης του απ’ την δημοτική αρχή,  δίχως μίσθωμα, αφού φυσικά ο 

εν λόγω χώρος συντηρηθεί με κονδύλια της υπηρεσίας.  

Επειδή η παράταξή μας έχει γίνει αποδέκτης αρκετών παραπόνων για προβλήματα που υπάρχουν σε 

κτηριακές εγκαταστάσεις αρκετών υπηρεσιών και κλιμακίων της χώρας, ζητήσαμε ενέργειες που θα 

προκαλέσουν την επείγουσα διενέργεια ελέγχων ανά την επικράτεια, για τον εντοπισμό ζημιών, κακοτεχνιών ή 

επικίνδυνων υλικών, που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων μας και σε περίπτωση 

εντοπισμού ανάλογων καταστάσεων, την άμεση μετεγκατάσταση των υπηρεσιών, μέχρι την πλήρη και 

πιστοποιημένη αποκατάσταση τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει διαπιστωθεί σωρεία προβλημάτων   σε 

κτηριακές εγκαταστάσεις και όχι μόνο σε  Π.Υ. & Π.Κ. της Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων π.χ  

Π.Υ.  Μεσολογγίου, Π.Υ. Π/Α Αράξου, Π.Υ. Αιγίου, Π.Κ. Χαλανδρίτσας, Π.Κ. Σάμης, Π.Κ Βασιλικής Ν. 

Λευκάδας…… 

Για  όλα τα ανωτέρω ζητήματα και οποιοδήποτε άλλο προκύψει, η παράταξή μας, θα πάρει ανάλογη 

θέση  κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλιου, παραθέτοντας τις θέσεις και τις  

προτάσεις της που δεν μπορεί να είναι αντίθετες με τα συμφέροντα  των εργαζομένων στο Π.Σ, την ουσιαστική 

πυρασφάλεια της χώρας και την προστασία της ζωής και της περιουσίας του Ελληνικού Λαού.  

Για την Ε.Α.Κ.Π 



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

Ζαμπάτης Σπυρίδων  


