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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ   

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά τη 

διεξαγωγή του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Απριλίου, κατέθεσε πρόταση για την 
εγγραφή στην Ένωση μας όσων συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης το 
επιθυμούν και έχουν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις. 
           Έκτοτε και παρ’ όλες τις κατά καιρούς παρεμβάσεις μας για το ζήτημα αυτό, με 
ευθύνη των παρατάξεων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ και  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. δεν γίνονται 
δεκτοί ως μέλη της ένωσης μας, οι συνάδελφοι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.  

Καταγγέλλουμε τον απαράδεκτο και αντισυναδελφικό τρόπο που αντιμετωπίζονται 
οι συνάδελφοι Πενταετούς Υποχρέωσης, από τις παρατάξεις Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες & 
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ..  

 Απαιτούμε την εδώ και τώρα εγγραφή (σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία 
άρθρο 3 του καταστατικού { Μέλη-Εγγραφή } όσων εκ των ανωτέρω συναδέλφων έχουν 
αιτηθεί, ή θα αιτηθούν,  την εγγραφή τους  στο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο. 
             Παράλληλα εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία μας για την αυθαιρεσία που 

διακρίνει τις ενέργειες της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Ένωσης μας δηλώνουμε ότι : 

 

 Όσο  κι αν οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού σε τοπικό και 
πανελλαδικό επίπεδο επιχειρούν, μέσω διάφορων μεθοδεύσεων, να βάλουν 
εμπόδια για μαζικοποιημένα και δυναμικά σωματεία, όπως με το να 
προσπαθούν να διαχωρίσουν τους  συναδέλφους σε μόνιμους, σε πυροσβέστες 
πενταετούς υποχρέωσης και σε εποχικούς, προβάλλοντας υποκριτικά, δήθεν 
διαφορετικά συμφέροντα και στόχους πάλης, εισάγοντας και στο χώρο μας  την 
μέθοδο του κοινωνικού αυτοματισμού και του «διαίρει και βασίλευε», τους 
διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα τα καταφέρουν. 

 

 Δεν πρόκειται να ανεχτούμε, πρακτικές που προσβλέπουν στο διαχωρισμό 
και εμπαιγμό των εργαζόμενων καταπατώντας στοιχειώδη δικαιώματα τους, 
που αποσκοπούν στο φραγμό ριζοσπαστικοποίησης του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος, την απαξίωση και  αποδόμηση του. 

 
   Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί  η συνέχιση της απαράδεκτης και παράνομης μη 

εφαρμογής των προβλεπόμενων διατάξεων του καταστατικού μας, η παράταξή μας 
επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος της και μαζί με 
συνδικάτα του μαχόμενου συνδικαλιστικού κινήματος, θα  προχωρήσει σε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, επιδιώκοντας την δικαίωση των 
συναδέλφων Πενταετούς Υποχρέωσης, που επιθυμούν εγγραφή στο 
σωματείο μας, η οποία παρανόμως εμποδίζεται. 
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Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, έχουν περάσει τρία χρόνια από την εκλογή αντιπροσώπου της 

παράταξής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις 

μας για την τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο καταστατικό και την 

σχετική νομοθεσία που διασφαλίζουν στοιχειώδη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ορίζουν τον τρόπο 

ορθής λειτουργίας έκαστου συνδικαλιστικού οργάνου, με  ευθύνη του προεδρείου και την ανοχή 

των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνται. 

           Έτσι, σε συνέχεια της απαράδεκτης τακτικής του, το προεδρείο, ενεργώντας  

αντιδεοντολογικά και αντικαταστατικά, απέναντι σε αιτήματα της παράταξής μας για χορήγηση 

στοιχείων που σχετίζονται με την λειτουργία του (οικονομικά και άλλα στοιχεία), με 

ευθύνη των μελών που το απαρτίζουν, δεν μας χορηγούνται.  

 Για όλους τους ανωτέρω λόγους σε συνδυασμό με όσα έχουμε αναφέρει και σε 

προγενέστερο έγγραφο μας, η μη τήρηση του καταστατικού ιδιαίτερα  του άρθρου 13 παρ. 

2 (ανάγνωση πρακτικών ….), μας στερεί την δυνατότητα να λαμβάνουμε πλήρη γνώση για 

την ορθότητα των καταχωρημένων θέσεων και μας αφαιρεί παράλληλα το δικαίωμα να 

εκφράσουμε τις αντιθέσεις ή διαφοροποιήσεις μας, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται.  

Κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν αναγνωρίζουμε καμία καταχωρημένη απόφαση η οποία δεν 

έχει επικυρωθεί από την παράταξή μας λόγω μη σύννομης διαδικασίας, που παρά τις συστάσεις 

μας, συνεχίζει να  διαιωνίζει και να εφαρμόζει το προεδρείο. 

Κόντρα στις πολιτικές της εξόντωσης αγωνιζόμαστε για την ισχυροποίηση του 
μεγάλου μας όπλου, την αγωνιστική ταξική ενότητα και πάλη των εργαζομένων 
ανεξαρτήτου εργασιακής σχέσεως, βαθμολογικής, ή άλλης διάκρισης, δυναμώνοντας έτσι 
τα σωματεία μας, καταδικάζοντας τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό και τις 
μεθοδεύσεις του στο συνδικαλιστικό κίνημα. 
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