
 

 

Ερώτημα: 

Είμαι 5ετης (από ιδιώτες)και αυτή τη στιγμή υπηρετώ στον 8ο σταθμό Αθηνών 

(αεροδρόμιο Ελληνικού). Τι πρέπει να κάνω για να γραφτώ στο σωματείο των 

μονίμων πυροσβεστών;  

Προς ενημέρωσή σας είμαι ήδη γραμμένος στην ΠΟΣΠΥΔ στο σωματείο της 

Μαγούλας. 

 

Απάντηση στο ερώτημα: 

Αγαπητέ συνάδελφε η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, με ανακοίνωση 

της στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, κάλεσε όλους τους συμβασιούχους συναδέλφους, 

όπως και τους συναδέλφους πυροσβέστες 5ετούς θητείας, να εγγραφούν στα 

πρωτοβάθμια σωματεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Είχε προηγηθεί η καταψήφιση της πρότασης της Ε.Α.Κ.Π. στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έπειτα από την παραπομπή της σε αυτό από το14ο συνέδριο με 

ευθύνη μελών του προεδρείου του, που είχε κατατεθεί από την παράταξη ως 

ψήφισμα. 

Οι συγκεκριμένες ενέργειες προκάλεσαν τη λυσσαλέα αντίδραση των 

συνδικαλιστικών παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - 

Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες - Πρώτα Πυροσβέστες), που προβάλλοντας την κάθετη 

άρνησή τους, επιχείρησαν να βάλουν εμπόδια με διάφορες μεθοδεύσεις, ώστε να 

συμβάλλουν στην διαιώνιση της διάσπασης του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού 

κινήματος, όπως προστάζουν οι απαιτήσεις των κομμάτων που υπερασπίζονται τα 

συμφέροντα των εκμεταλλευτών των εργαζομένων.  

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, εκδόθηκε στις 3-12-2012 και η 

γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που επιτρέπει την εγγραφή 

μόνο των συναδέλφων 5ετούς θητείας (βλέπε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.). 

Η παράταξή μας συνεχίζει τον αγώνα για τη συσπείρωση και την ενιαία 

συνδικαλιστική έκφραση όλων των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος χωρίς 

αποκλεισμούς, με στόχο την κοινή πάλη και ενίσχυση του ταξικού συνδικαλιστικού 

κινήματος, μέχρι την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που μας οδηγεί στην 

εξαθλίωση.  

Επειδή όμως εκτιμούμε ότι θα συνεχιστούν οι μεθοδεύσεις των εκπροσώπων του 

κυβερνητικού συνδικαλισμού, σου προτείνουμε να υποβάλεις το υπόδειγμα αίτησης 

εγγραφής στο σωματείο της Αττικής, που σου επισυνάπτουμε και από τη στιγμή που 

θα σου γνωστοποιηθεί η εγγραφή σου, να προβείς στην διαγραφή σου από το 

σωματείο της Π.Ο.Σ.Π.Υ.Δ. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσεις κατά τη διαδικασία εγγραφής, επικοινώνησε 

τηλεφωνικά με τα στελέχη της παράταξης. 

Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία.       


