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Συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Στις 8-3-2018 το σωματείο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Θεσσαλίας,
εξέδωσε καταγγελία προς την Πολιτική και Φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και προς την
Ομοσπονδία  μας.  Στην  καταγγελία  του  σωματείου  αναφέρονται  σοβαρά  προβλήματα  που
αντιμετωπίζουν  συνάδελφοί μας της Π.Υ. Καλαμπάκας, από τις επαναλαμβανόμενες αυταρχικές,
αντιδημοκρατικές, προσβλητικές και απαξιωτικές συμπεριφορές από τη Διοίκηση τους. Αναφέρεται
επίσης ορισμός εργασίας με παράνομο ωράριο, κατά παράβαση του νόμου 1157/1981 και όλων των
σχετικών Διαταγών της υπηρεσίας μας.

Επειδή  όλοι  γνωρίζουμε  ότι  όταν  συμβαίνουν  ανάλογα  γεγονότα  και  καταστάσεις,  επιδρούν
αρνητικά στην ψυχολογία των συναδέλφων και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή
εκτέλεση των  καθηκόντων  τους  και  στη  λειτουργία  των υπηρεσιών,  καλούμε  το  προεδρείο  της
Ομοσπονδίας:

 Να  έρθει  άμεσα  σε  επαφή  με  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  του  σωματείου  Δυτικής  Θεσσαλίας,
προκειμένου  να  ενημερωθεί  πλήρως  για  τα  συγκεκριμένα  σοβαρά  γεγονότα  και  να
διασταυρώσει  όλα  τα  στοιχεία  που  υπάρχουν.  Να  ενημερώσει  τους  επικεφαλείς  των
παρατάξεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη.

 Να καταγγείλει την αντιδημοκρατική, παράνομη και καταχρηστική άσκηση   Διοίκησης,
στην  κυβέρνηση,  τη  Φυσική  Ηγεσία  και  όλους  τους  αρμόδιους  φορείς  σε  πανελλαδικό
επίπεδο. 

 Να  απαιτήσει από  την  κυβέρνηση  να  πάρει  έμπρακτα  θέση  απέναντι  σε  τέτοιου  είδους
φαινόμενα  και να μην εξαντλεί τις όποιες ενέργειες τις μόνο σε βαρύγδουπες  δηλώσεις, όπως
αυτές  του Αναπληρωτή  Υπουργό  Προστασίας  του  Πολίτη  που  έγιναν  με  αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8η Μαρτίου). 

 Εάν  δεν  αποκατασταθούν  άμεσα  τα  προβλήματα  και  δεν  ομαλοποιηθεί  πλήρως  η
κατάσταση  στη  συγκεκριμένη  υπηρεσία,  το  προεδρείο  της  Ομοσπονδίας  να  αντιδράσει
αγωνιστικά και να οργανώσει διαμαρτυρία στο Υπουργείο και στο Αρχηγείο Π.Σ.

 Να στηρίξει  και να υπερασπιστεί  τους συναδέλφους  της Π.Υ. Καλαμπάκας  σε όλα τα
επίπεδα.  Οι παραπάνω ενέργειες  αποτελούν βασική υποχρέωση του προεδρείου και της
πλειοψηφίας  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ομοσπονδίας,  όταν  καταπατώνται
στοιχειώδη δικαιώματα των συναδέλφων μας. 

Και τα συγκεκριμένα γεγονότα, δικαιώνουν τη θέση και τον αγώνα της Ε.Α.Κ.Π. για:

 Την  αποστρατικοποίηση και την εξαίρεση  του Πυροσβεστικού Σώματος από τα Σώματα
Ασφαλείας, στη βάση της κοινωνικής του αποστολής. 

 Την κατάργηση των  αναχρονιστικών  διατάξεων που δημιουργούν  σοβαρά προβλήματα
στην  ομαλή  διεξαγωγή  της  υπηρεσίας  και  τη  διασφάλιση  των  δικαιωμάτων  των
πυροσβεστών όπως ισχύουν για όλους τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους.
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Οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις ενίσχυσαν τη στρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος με τους
νόμους της  ψευδεπίγραφης  «  αναδιοργάνωσης  »  3511/2006  και  4249/2014, που  είμαστε
υποχρεωμένοι να θυμίσουμε ότι στηρίχθηκαν και από το προεδρείο και την πλειοψηφία του Δ.Σ.
της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  Επιχειρούν  να  δημιουργήσουν άβουλους,  φοβισμένους  και  υπάκουους
πυροσβεστικούς  υπαλλήλους  στις  κυβερνητικές  πολιτικές,  χωρίς  διεκδικητικές  και  αγωνιστικές
διαθέσεις.            

Ο αυταρχισμός και η τρομοκρατία δεν πρέπει να περάσει.

Η Ε.Α.Κ.Π.  θα  συνεχίσει  την  προσπάθεια για  τη συσπείρωση και  τη μαζική συμμετοχή των
συναδέλφων στα σωματεία μας.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για να:

 Δώσουμε λύση στα οξυμένα προβλήματα μας.

 Αναβαθμίσουμε την υπηρεσία μας και να καλυτερέψουμε τις συνθήκες στη δουλειά μας. 
 Την ανατροπή  των  αντεργατικών νόμων και των αντιλαϊκών πολιτικών, που καταργούν τα

δικαιώματά μας.

Αντιδράμε  συλλογικά, απαιτούμε  από  τις  πλειοψηφίες  των  συνδικαλιστικών  μας  οργάνων να
αναλάβουν τις ευθύνες τους, να υπερασπίζονται και να διεκδικούν τα δικαιώματά μας. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης


