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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Βορείου Αιγαίου, προσπαθώντας να 

υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των συναδέλφων  και να αντιμετωπίσει 

κάθε κρούσμα αυθαιρεσίας σε βάρος μας, έχει εδώ και καιρό επισημάνει διάφορα 

εργασιακά προβλήματα που χρήζουν άμεσα επίλυσης και αφορούν πολύ σοβαρά 

ζητήματα σχετικά με τις εργασιακές μας σχέσεις.  

Πιο συγκεκριμένα έχουμε προτείνει με διαδοχικές παρεμβάσεις μας την ανάγκη να 

συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα εξής:   

α) Λήψη μέτρων και αγωνιστικών πρωτοβουλιών από την Ένωση για την 

προστασία μας από ακατάλληλο και επικίνδυνο εξοπλισμό (π.χ. αναπνευστικές 

συσκευές ) καθώς και να απαιτηθεί να λάβουμε αντίγραφο του πορίσματος της 

Ε.Δ.Ε σχετικά με τον τραυματισμό του συναδέλφου από τη Μυτιλήνη ώστε να 

αξιοποιηθούν όλα τα στοιχεία.  

β) Λήψη μέτρων για την καλύτερη δυνατή στήριξη του ίδιου  συναδέλφου ο 

οποίος συνεχίζει μέσω δικαστικών ενεργειών την προσπάθεια για την αποκατάστασή 

του.  

γ) στήριξη συναδέλφου που διώκεται πειθαρχικά λόγω επιφυλακής, η οποία 

ελέγχεται για τη νομιμότητά της. 

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, δεν έχει πραγματοποιηθεί Δ.Σ. από τον 

Μάρτιο, ενώ στα μέσα του Ιουλίου το προεδρείο επικαλέστηκε οικονομική δυσκολία 

λόγω της τραπεζικής αργίας που επιβλήθηκε  και παρότι η τραπεζική αργία έχει λήξει 



εδώ και αρκετές μέρες, το Δ.Σ. της Ένωσης δεν έχει συνεδριάσει ακόμα, με 

αποτέλεσμα τα προβλήματα να παραμένουν και να οξύνονται.  

Πέραν αυτών στις 28-07-2015  το προεδρείο της Ένωσής μας εκδίδει ανακοίνωση 

προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την 

Αναπληρώτρια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με τους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες, με την οποία επιρρίπτει ευθύνες αποκλειστικά και μόνο στους 

μετανάστες-πρόσφυγες για τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη 

Λέσβο και αφήνει στο απυρόβλητο την γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, που ευθύνεται για αυτή την 

κατάσταση.  

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, για την οποία ποτέ δεν ενημερωθήκαμε ούτε καν 

τηλεφωνικά, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη θέση της ΕΑΚΠ.  

Δεν θεωρούμε τους εξαθλιωμένους μετανάστες, ούτε παράνομους, ούτε υπαίτιους 

για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα νησιά μας και εκφράζουμε την 

συμπαράσταση μας σε όλους τους συνανθρώπους μας που αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, διωκόμενοι εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων 

που γεννάει η ίδια πολιτική που καταδυναστέυει τα δικαιώματα των εργαζομένων 

και εντός και εκτός των συνόρων της Ευρώπης.  

Καλούμε το προεδρείο της Ένωσης να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους 

συναδέλφους που εκπροσωπεί και να συγκαλέσει άμεσα Δ.Σ. ώστε να ασχοληθούμε 

και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα 

των πυροσβεστών, που είναι αντίστοιχα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι 

οι εργαζόμενοι. 

 
 
 

   
Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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