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   Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

   Με τις εργασίες της σηµερινής εκλογοαπαλογιστικής συνέλευσης ολοκληρώνεται η διετής θητεία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης µας.  Η θητεία του απερχόµενου ∆ιοικητικού συµβουλίου 

συνέπεσε χρονικά µε τις πιο αντιδραστικές αλλαγές στις εργασιακές και κοινωνικές σχέσεις που 

επιχειρήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην χώρα µας. Αλλαγές που ως στόχο είχαν να πάρουν πίσω ότι 

είχαν κατακτήσει οι εργαζόµενοι µέσα από τους πολύχρονους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήµατος, 

µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση που δηµιούργησε η υπερσυσσώρευση κερδών από την εκµετάλλευση 

του µόχθου του λαού µας και του πλούτου της χώρας µας, από την ντόπια πλουτοκρατία και το 

πολυεθνικό κεφάλαιο που επένδυσε όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο µας.            

    Οι σκληρές και πρωτόγνωρες αντεργατικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν αυτά τα δύο χρόνια από τα 

κυβερνητικά σχήµατα που επιλέχτηκαν να φέρουν σε πέρας τις επιδιώξεις της οικονοµικής ολιγαρχίας 

και των εντεταλµένων οργάνων της Ε.Ε. και του ∆.Ν.Τ. δυστυχώς δεν συνάντησαν την απαιτούµενη 

αντίσταση µε ευθύνη κυρίως των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζοµένων λειτουργώντας µε 

αβανταδόρικο τρόπο στο πέρασµα αυτών των πολιτικών.    

   Τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου µας στην συντριπτική τους πλειοψηφία και κυρίως το 

δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό µας όργανο η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. δυστυχώς για τους εργαζόµενους του Π.Σ. 

δεν αποτέλεσαν την εξαίρεση στον κανόνα  παρ ότι ο κλάδος µας πέραν των γενικότερων επιπτώσεων 

από τις πολιτικές των µνηµονίων, των µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων και των δανειακών συµβάσεων, 

βοούσε από τα χρονίζοντα προβλήµατα και κυρίως µε το θέµα του ωραρίου.   

   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης µας  έχοντας ως  απώτερο στόχο την  προώθηση  όλων των 

εργασιακών ζητηµάτων που µας απασχολούν ως κλάδο και ως Περιφέρεια όλο αυτό το διάστηµα των 

δύο χρόνων και έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν από την αποφασιστικότητα των 

ελληνικών κυβερνήσεων και των εντεταλµένων οργάνων της Ε.Ε., εργάστηκε αδιάκοπα µε στόχο να 

βάλει όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώµατα στην αντεργατική επέλαση στον κλάδο µας, να αναδείξει 

τα προβλήµατα που υπάρχουν και να απαιτήσει λύσεις.  

   Με δεδοµένες λοιπόν τις δυσµενείς επικρατούσες συνθήκες µε µία σειρά ενέργειες προσπάθησε τις 

περισσότερες των περιπτώσεων παντελώς µόνο του να επιτύχει την επίλυση αρκετών προβληµάτων και 

να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο αποδοχής  εκ µέρους της πολιτείας για  αρκετά άλλα. 

• Κατάφερε µε εµπεριστατωµένες προτάσεις να  προωθήσει αιτήµατα οικονοµικού και θεσµικού 

περιεχοµένου προς την Οµοσπονδία και να υιοθετηθούν στο σύνολο τους σχεδόν οι προτάσεις του, 

άσχετα εάν το δευτεροβάθµιο όργανο δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν υπερασπίστηκε 

ως όφειλε τα δικαιώµατα τν εργαζοµένων. 

• Έφερε τα πολιτειακά όργανα σε αρκετά δύσκολη θέση και υπαναχωρήσεις από τις στοχευµένες 

και επίµονες παρεµβάσεις που έκανε, ανακόπτοντας ή και καθυστερώντας ακόµη την εφαρµογή των 

προαποφασισµένων πολιτικών αποφάσεων όπως έγινε και µε την για τρίτη φορά επιχειρούµενη 
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αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Π.Σ., που η εφαρµογή της µε δεδοµένο πλέον την κατάργηση των 

4.000 οργανικών θέσεων και τις προωθούµενες αντιδραστικές αλλαγές στον κανονισµό µεταθέσεων θα 

έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στους εργαζόµενους.     

• ∆ηµιούργησε ένα σοβαρό και υπεύθυνο πλαίσιο συνεργασίας µε τους περισσότερους 

υπηρεσιακούς παράγοντες του Α.Π.Σ. και της περιφέρειας µας και έβαλε φρένο στις ανεξέλεγκτες 

παραβιάσεις του ωραρίου.  

• Προσπάθησε και αποκατέστησε ένα καλό κλίµα συνεργασίας µε διάφορους κοινωνικούς, 

πολιτικούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και προώθησε µέσω όσων ανταποκρίθηκαν 

εργασιακά ζητήµατα και θέµατα πυρασφάλειας γενικότερα. 

• Ανέδειξε προς την τοπική κοινωνία το εύρος και τον όγκο των προβληµάτων που µας 

απασχολούν και τις προτάσεις για την επίλυση τους,  αξιοποιώντας  εκτός των άλλων τα µέσα µαζικής 

επικοινωνίας . 

• Ανέδειξε την ενηµέρωση  των µελών ως πρώτη προτεραιότητα  και υποχρέωση απέναντι τους και 

κατάφερε µε τις υπεύθυνες και εµπεριστατωµένες παρεµβάσεις του να αποκοµίζει απαντήσεις από τα 

αρµόδια υπουργεία και υπηρεσίες για διάφορα εργασιακά ζητήµατα που µέσω αυτών αποκτούσαν µία 

υπεύθυνη πληροφόρηση συνολικότερα οι εργαζόµενοι του Π.Σ. πέραν της περιφέρειας µας.  

• Κατέγραψε όλα τα  θέµατα που απασχόλησαν  τα µέλη  προσωπικά και για γενικότερα εργασιακά 

ζητήµατα και προέβη σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες  µε σκοπό την επίλυσή τους. 

• Προστάτεψε τα µέλη της Ένωσης σε όσες των περιπτώσεων ήρθαν σε γνώση του ∆.Σ. 

παραβιάσεις και καταστρατηγήσεις εργασιακών δικαιωµάτων ή καθηκόντων και βοήθησε πολλά από 

αυτά ή τις οικογένειες τους µέσω του λογαριασµού αλληλοβοηθείας και την τράπεζα αίµατος να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα  υγείας και γενικότερων οικονοµικών προβληµάτων που προέκυψαν 

συνέπεια ασθενειών και θανάτου.  

• Συµµετείχε στις αγωνιστικές διεκδικήσεις του κλάδου και γενικότερα των εργαζοµένων της 

χώρας και πίεσε όσο περισσότερο µπορούσε για την ανάπτυξη κλαδικών αγώνων που θα έδιναν άµεση 

λύση σε φλέγοντα θέµατα όπως και το ωράριο, αλλά δυστυχώς συνάντησε µία καθολική απροθυµία ή 

στην καλύτερη των περιπτώσεων την υπονόµευση τους όπως έγινε και µε την παράσταση διαµαρτυρίας 

στο Υπουργείο προστασίας του Πολίτη στις 20/9/2011.  

• Συνεργάστηκε µε άλλες Ενώσεις για την προώθηση κοινών ζητηµάτων . 

• Πρόσφερε την βοήθειά του σε επίπεδο ενηµέρωσης και παρεµβάσεων σε όσους την ζήτησαν 

εντός και εκτός Ένωσης . 

  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι έκανε και πέτυχε πολύ περισσότερα από ότι επέτρεπαν οι 

αντικειµενικές συνθήκες που υπάρχουν, µε δεδοµένη την σκληρή αντιλαϊκή πολιτική και την παθητική 

στάση που δείχνουν απέναντι σε αυτή την ανελέητη επίθεση στα δικαιώµατα και της κατακτήσεις των 

εργαζοµένων στην µεγάλη τους πλειοψηφία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου πρωτοβάθµιες 

και δευτεροβάθµια αλλά και οι τριτοβάθµιες οργανώσεις του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.    

  Εκτός των πεπραγµένων που αναφέρονται παρακάτω είναι αρκετά περισσότερα αυτά που έπραξε το 

∆.Σ. µέσα από καθηµερινές  παρεµβάσεις που δεν καταγράφηκαν, αλλά είχαν σαν αποτέλεσµα την 

διεκπεραίωση πολλών µικρών προβληµάτων.  

   Αναλυτικά η καταγραφή των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης µας  από τις 21 

Μαΐου  του 2010 που συγκροτήθηκε σε  Σώµα µέχρι σήµερα κατά χρονολογία  έχει ως εξής:   

 

24/05/2010 Παρέµβαση προς τον Περιφερειακό ∆ιοικητή για την διευκόλυνση των 

αντιπροσώπων του 12
ου

 Συνεδρίου. 

24/05/2010 Υποβολή αιτήµατος προς τον Περιφερειακό ∆ιοικητή για συνάντηση εργασίας.  

26/05/2010  1
ο 

  Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  µε πέντε θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης   

26/05/2010 1
η
 Συνάντηση του ∆.Σ. µε τον Περιφερειακό ∆ιοικητή για προβλήµατα περιφέρειας 

29/05/2010 Κοινοποίηση προς τα µέλη των αποφάσεων του 1
ου

 Τακτικού ∆.Σ.  

  8/05/2010 Έγγραφη Παρέµβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την 24ωρη εναλλαγή 

υπηρεσίας στις Π.Υ. και τα Π.Κ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. .  
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16/06/2010 Περιοδεία του ∆.Σ. στις  Π.Υ. Μακρακώµης – Καρπενησίου & το Π.Κ. Φουρνάς 

9/06/2010 Συνέντευξη προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς  για το θέµα του 

Ωραρίου και γενικότερα εργασιακά ζητήµατα.  

10/06/2010 Υποβολή αιτήµατος προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοϊδη 

Μιχάλη για συνάντηση εργασίας.   

10/06/2010 Υποβολή αιτήµατος προς τον Αρχηγό του Π.Σ.  για συνάντηση εργασίας.   

11/06/2010 Αποστολή ενηµερωτικού εγγράφου προς τα µέλη για τα κονδύλια που εγκριθήκαν 

για κάθε Π.Υ. και Π.Κ. ξεχωριστά για την καθαριότητα.     

11/06/2010 Συνάντηση εργασίας του ∆.Σ. µε κλιµάκιο επιτελικών Αξιωµατικών του Π.Σ. και 

διαµαρτυρία προς τον Αρχηγό για την µη υλοποίηση της προγραµµατισµένης 

συνάντησης µαζί του.  

13/06/2010 Αποστολή 4σελιδου ενηµερωτικού εγγράφου προς τα µέλη για τα θέµατα που 

συζητήθηκαν στην συνάντηση µε τα επιτελικά στελέχη του Α.Π.Σ .  

17/06/2010 Αποστολή ενηµερωτικού εγγράφου προς τα µέλη για την δηµιουργία τοπικών 

επιτροπών και 5 συνηµµένων εγγράφων για την διεκπεραίωση των διαδικασιών 

ανάδειξης των τοπικών επιτροπών.   

18/06/2010 Υποβολή αιτήµατος προς τον Αρχηγό για πραγµατοποίηση της ανακληθείσας 

συνάντηση εργασίας στις 21 ή 23  Ιουνίου.   

18/06/2010 Έγγραφη Παρέµβαση του ∆.Σ. προς τον Υπουργό Οικονοµικών για την χορήγηση 

του δασικού επιδόµατος.  

19/06/2010 Συνέντευξη του Προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς  για το 

θέµατα  πυρασφάλειας και την χορήγηση του ∆ασικού Επιδόµατος . 

23/06/2010  Πραγµατοποίηση συνάντησης εργασίας στο Α.Π.Σ. του ∆,Σ, µε τον Αρχηγό και 

επιτελικούς Αξιωµατικούς µε αντικείµενο όλο το φάσµα των προβληµάτων της 

περιφέρειας.    

25/06/2010  2
ο 

  Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε επτά θέµατα ηµερήσιας διάταξης   

27/06/2010 Κάλεσµα της Ένωσης προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τις Πρωτοβάθµιες ενώσεις για 

την έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων.  

28/06/2010  Έγγραφη Παρέµβαση της Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για να ισχύσουν και 

για τους υπαλλήλους του Π.Σ. το καθεστώς των γονικών αδειών και διευκολύνσεων 

όπως προβλέπεται και για τους άλλους δηµοσίους υπαλλήλους.  

28/06/2010 Έγγραφη Παρέµβαση της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονοµικών για την 

δηµιουργία παιδικών σταθµών και κατασκηνώσεων για τα παιδιά των υπαλλήλων 

του Π.Σ.    

28/06/2010  Απαντητική επιστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και 

Προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ. προς την Ένωση µας σχετικά µε τις πιστώσεις για το 

δασικό επίδοµα.   

28/06/2010  Συνέντευξη του Προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς  σχετικά µε  

θέµατα πυρασφάλειας ενόψει αντιπυρικής περιόδου και εργασιακά ζητήµατα. 

03/07/2010 Παρέµβαση  προέδρου στον περιφερειακό διοικητή για παράνοµη επιφυλακή στην 

Εύβοια.   

7/07/2010  Κάλεσµα της Ένωσης προς τα µέλη της για συµµετοχή στις απεργιακές 

κινητοποιήσεις  της  8 /7/ 2010 και προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τις πρωτοβάθµιες 

ενώσεις για έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων του κλάδου.    

7/07/2010  Συνέντευξη του Προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς  σχετικά µε 

τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 8/7/2010.   

10/ 07/2010  Κάλεσµα της Ένωσης προς τα µέλη της για συµµετοχή στις κινητοποιήσεις  της  

14ης /7/ 2010 των Σ.Α. για το ασφαλιστικό.   

11/ 07/2010  Συνέντευξη του Προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς  σχετικά µε 

τις  κινητοποιήσεις των Σ.Α. της 14/7/2010.   
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20/07/2010 Κατάθεση ερώτησης πέντε βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό προστασίας του 

πολίτη για την χορήγηση του δασικού επιδόµατος στην βάση των παρεµβάσεων της 

Ένωσης.   

22/07/2010  3
ο 

Τακτικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε  έξι θέµατα ηµερήσιας διάταξης.     

22/07/2010 Παρέµβαση του προέδρου στον Περιφερειακό διοικητή για κρούσµατα παράνοµων 

επιφυλακών σε υπηρεσίες Νοµού Φθιώτιδας και Φωκίδας.  

22/072010  Έγγραφη παρέµβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την χορήγηση αποσπάσεων σε 

τρία µέλη της Ένωσης λόγω σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων.   

22/07/2010 Κοινοποίηση απάντησης προς την Ένωση µας από την διεύθυνση 

θησαυροφυλακίου και προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ. σχετικά µε την χορήγηση του 

δασικού επιδόµατος .    

23/07/2010 Αποστολή εγγράφου από το γραφείο του Υφυπουργού Οικονοµικών προς την 22
η
 

διεύθυνση Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. και κοινοποίηση του προς την Ένωση µας για 

ενέργειες της σχετικά µε το αίτηµα που υποβλήθηκε από την Ένωση µας για την 

χορήγηση του δασικού επιδόµατος.   

26/07/2010 Έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την εφαρµογή του 

24ωρου σε όσες Π.Υ. και Π.Κ. το αιτούνται οι υπάλληλοι τους.  

26/07/2010 Έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την µη ορθή 

εφαρµογή της απόφασης για προκήρυξη εκλογών στα υπηρεσιακά συµβούλια 

µεταθέσεων, µε συνέπεια τον αποκλεισµό δύο παρατάξεων και τυχόν µεµονωµένων 

υποψηφιοτήτων.    

27/07/2010  Συνέντευξη του Προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς  σχετικά µε 

έλλειψη δύναµης, θέµατα ωραρίου και την µη εφαρµογή 24ωρου.  

28/07/2010  Παροχή διευκρινήσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του Α.Π.Σ.. µε το προτροπή 

του Γ.Λ.Κ. σχετικά µε το δασικό επίδοµα.   

5/08/2010 Συνάντηση εργασίας του ∆.Σ. της Ένωσης µε τον Περιφερειακό ∆ιοικητή για 

θέµατα επιφυλακών, καταστρατηγήσεων ωραρίου και γενικότερα προβληµάτων 

που καταγγέλθηκαν από µέλη της Ένωσης.   

6/08/2010 Αποστολή ενηµερωτικού σηµειώµατος προς τα µέλη για τα αποτελέσµατα της 

συνάντησης µε τον περιφερειακό διοικητή.    

12/08/2010  Συνέντευξη του Προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς σχετικά µε 

την επιχειρησιακή αποδυνάµωση της Π.Υ. Λαµίας λόγω αποσπάσεων και µη 

ορθολογικής αξιοποίησης του προσωπικού. 

11/08/2010  Κοινοποίηση από το γραφείο του Υφυπουργού Οικονοµικών του αιτήµατος της 

Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονοµικών για την δηµιουργία παιδικών σταθµών και 

κατασκηνώσεων για τα παιδιά των υπαλλήλων του Π.Σ.  προς την διεύθυνση 

επεξεργασίας Σχεδίων νόµων και ΚΠ∆ και την διεύθυνση προϋπολογισµού για τις 

δικές τους ενέργειες σχετικά µε το αίτηµα.   

12/08/2010  Έγγραφη παρέµβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την µη ορθολογική αξιοποίηση 

του προσωπικού της Π.Υ. Λαµίας µε αποτέλεσµα την αριθµητική αποδυνάµωση 

του επιχειρησιακού σκέλους της υπηρεσίας.   

31/08/2010  4
ο 

  Τακτικό  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  µε  πέντε θέµατα ηµερήσιας διάταξης.    

31/08/2010 Συνάντηση  του ∆.Σ. κατά την διάρκεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 

πρωτοβουλία του περιφερειακού διοικητή για διευθέτηση του προβληµάτων που 

προκύπτουν από τις  συχνές γενικές επιφυλακές, µετά από την εκφρασµένη θέληση 

του ∆.Σ. για προσφυγή στην δικαιοσύνη σε βάρος του ιδίου και όσων παραβιάστηκε 

µε ευθύνη τους το ωράριο των εργαζοµένων.       

   5/09/2010  Κοινοποίηση µε 3σελιδο ενηµερωτικό σηµείωµα προς τα  µέλη των αποφάσεων του 

∆.Σ. και των αποτελεσµάτων από την συνάντηση µε τον περιφερειακό διοικητή.  

  6/09/2010 Κάλεσµα προς τα µέλη της Ένωσης για συµµετοχή στις κινητοποιήσεις της 
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∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.   

  7/09/2010 Συνέντευξη του Προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς  σχετικά µε 

την συµµετοχή της Ένωσης στις κινητοποιήσεις της ∆ιεθνούς έκθεσης 

Θεσσαλονίκης.   

  8/09/2010 Έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. σχετικά µε  παράβαση 

του κανονισµού µεταθέσεων σε βάρος υπαλλήλου του .Π.Κ. Πολυδρόσου µε την µη 

υλοποίησης µετάθεσης.            

  8/09/2010 Αποστολή εγγράφου  της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και 

Προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ. προς το Α.Π.Σ. προτρέποντας το να απαντήσει σε δύο 

σχετικά αιτήµατα της Ένωσης µας για το δασικό επίδοµα και την δηµιουργία 

παιδικών κατασκηνώσεων και παιδικών σταθµών για τα τέκνα των πυρ/κων 

υπαλλήλων.  

8/09/2010 Παράδοση χρηµατικής ενίσχυσης από τον λογαριασµό αλληλοβοηθείας της 

Ένωσης σε µέλος  βάση σχετικής απόφασης του ∆.Σ. για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων υγείας.  

15/09/2010 Υποβολή αιτήµατος για συνάντηση εργασίας προς τον Υπουργό προστασίας του 

πολίτη.   

15/09/2010  Υποβολή αιτήµατος για συνάντηση εργασίας προς τον Αρχηγό του Π.Σ.   

21/09/2010 Έγγραφη παρέµβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. σχετικά µε την µη εφαρµογή του 

24ωρου σε όσες Π.Υ. και Π.Κ. δεν έχει εφαρµοστεί και το αιτούνται οι υπάλληλοι 

τους, την επαναθεσµοθέτηση του 24ωρου ως εναλλακτικό ωράριο   

27/09/2010  2
η
 έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε 

την χορήγηση του δασικού επιδόµατος.  

28/09/2010  Συνέντευξη του Προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς  σχετικά µε 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι σχετικά µε το ωράριο και την 

µη χορήγηση των οφειλοµένων δασικό και οδοιπορικά.   

 29/09/2010  Κοινοποίηση απάντησης προς την Ένωσης µας από την αρµόδια διεύθυνση 

οργάνωσης και νοµοθεσίας του Α.Π.Σ. κατόπιν προτροπής των αρµόδιων 

διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονοµικών για την ίδρυση παιδικών 

κατασκηνώσεων και παιδικών σταθµών για τα τέκνα των υπαλλήλων του Π.Σ.    

  5/10/2010  
5ο 

 Τακτικό  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο µε πέντε θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης.     

10/10/2010 Κοινοποίηση προς τα µέλη των αποφάσεων του 5ου Τακτικού ∆.Σ  µε 4 σέλιδο 

ενηµερωτικό σηµείωµα.   

12/10/2010 Περιοδεία του ∆.Σ. στην  Π.Υ. Ιστιαίας  & τα Π.Κ. Λίµνης – Μαντουδίου 
 

15/10/2010 Περιοδεία του ∆.Σ. στις  Π.Υ. Άµφισσας, Ιτέας & τα Π.Κ. Πολυδρόσου  και 

Λιδωρικίου.  

18/10/2010 Έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς τον ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Χρηµατικού του 

Α.Π.Σ.  για την µη χορήγηση οδοιπορικών εξόδων µετάθεσης στους δικαιούχους.   

18/10/2010 3ο κατά σειρά κάλεσµα της Ένωσης προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τις Πρωτοβάθµιες 

Ενώσεις για έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων του κλάδου.  

18/10/2010 Έγγραφη παρέµβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την χορήγηση αποσπάσεων σε 

τρία µέλη της Ένωσης λόγω σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων.   

19/10/2010 Έκτακτο ∆ιοικητικό συµβούλιο για τις µετακινήσεις υπαλλήλων από την 7
η
 

Ε.Μ.Α.Κ.  προς την Π.Υ. Λαµίας και αντιστρόφως   

20/10/2010 Συνέντευξη προέδρου σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά περιφερειακά µέσα για τις 

µετακινήσεις  των υπαλλήλων της 7
ης

 ΕΜΑΚ.     

20/10/2010  Αποστολή εγγράφου  της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και 

Προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ. προς το Α.Π.Σ. προτρέποντας το να απαντήσει 

σχετικά  µε την 2
η
 παρέµβαση της Ένωσης για την χορήγηση του δασικού 

επιδόµατος.  
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20/10/2010 Απάντηση του ∆ιευθυντή της ∆ιαχείρισης του Α.Π.Σ. προς την Ένωση σχετικά µε 

την παρέµβαση της για τα οδοιπορικά έξοδα µεταθέσεων.    

21/10/2010 Υπόµνηµα προς τον Αρχηγό του Π.Σ. βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φωκίδας για το 

ενδεχόµενο κλείσιµο του Π.Κ. Πολυδρόσου στα πλαίσια των παρεµβάσεων της 

Ένωσης.     

24/10/2010 Ενηµερωτικό σηµείωµα προς τα µέλη σχετικά µε τις ενέργειες  που πρέπει να 

γίνουν για την χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων µετάθεσης τους.   

27/10/2010  Περιοδεία του ∆.Σ. στις  Π.Υ. Λιβαδειάς και Θήβας & το Π.Κ. Αµφίκλειας .  

27/10/2010  Κατάθεση ερώτησης  επτά βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό προστασίας του 

πολίτη για το δασικό επίδοµα και τα οδοιπορικά έξοδα µεταθέσεων στην βάση των 

παρεµβάσεων της Ένωσης.  

  3/11/2010  6
ο 

 Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  µε πέντε θέµατα ηµερήσιας διάταξης   

10/11/2010 Έγγραφη παρέµβαση καταγγελία της Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για τις 

µετακινήσεις υπαλλήλων της 7
ης

 ΕΜΑΚ προς την Π.Υ. Λαµίας και αντιστρόφως.    

10/11/2010 Έγγραφη παρέµβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την µη χορήγηση των 

οδοιπορικών εξόδων µετάθεσης στους δικαιούχους. 

12/11/2010 Αποστολή εγγράφου από το γραφείο του Υφυπουργού Οικονοµικών προς την 20
η
 

∆ιεύθυνση προϋπολογισµού και την 22
η
 διεύθυνση Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. για 

ενέργειες τους σχετικά µε το 2
ο
  κατά σειρά αίτηµα που υποβλήθηκε από την 

Ένωση µας για την χορήγηση του δασικού επιδόµατος.   

16/11/2011 Κοινοποίηση προς τα µέλη  

17/11/2010 Κατάθεση ερώτησης 7 βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό προστασίας του 

πολίτη για την χορήγηση γονικών αδειών και διευκολύνσεων  στους υπαλλήλους 

του Π.Σ. και της ΕΛΑΣ  στην βάση της παρέµβασης της Ένωσης που έγινε την 28
η
 / 

6 / 2010 

28/11/2010 Κάλεσµα της Ένωσης προς τα µέλη για την συµµετοχή τους στην κλαδική 

κινητοποίηση της  9 /  12 / 2010   

 3/12/2010  Περιοδεία του ∆.Σ. στα  Π.Κ. Στυλίδας,. ∆οµοκού και στις Π.Υ. Β.Ι.Π.Ε., 7
η
 

Ε.Μ.Α.Κ., Σ.Π.Ε.Κ. & Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λιβαδειάς και Θήβας & το Π.Κ. 

Αµφίκλειας.  

 6/12/2010  Περιοδεία του ∆.Σ. στα Π.Κ. Αγίου Κων/νου, Αταλάντης και την Π.Υ. Χαλκίδας  

7/12/2010  Ενηµερωτικό σηµείωµα προς τα µέλη σχετικά µε την κάθοδο των δύο λεωφορείων 

στην κινητοποίηση της 9
ης

 ∆εκεµβρίου.   

8/02/2012 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών της απάντησης του αναπληρωτή 

υπουργού κοινωνικής ασφάλισης σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για την 

κατάσταση των αποθεµατικών του ΤΕΑΠΑΣΑ.   

  8/12/2010 Απάντηση του Υπουργού προστασίας του πολίτη σε ερώτηµα 7 βουλευτών του 

ΚΚΕ σχετικά µε την χορήγηση γονικών αδειών στους υπαλλήλους του Π.Σ. και της 

ΕΛΑΣ  στην βάση της παρέµβασης της Ένωσης που έγινε την 28
η
 / 6 / 2010.     

  10/12/2010 Κατάθεση ερώτησης 2 βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό προστασίας του 

πολίτη για ζητήµατα αναδιάρθρωσης Π.Υ. του Νοµού Φθιώτιδας ( Π.Κ. Στυλίδας – 

Π.Κ. Αργυροχωρίου ) στην βάση των παρεµβάσεων του ∆.Σ. της Ένωσης. 

13/12/2010  7
ο 

   Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  µε πέντε θέµατα ηµερήσιας διάταξης.    

14/12/2010  Κάλεσµα της Ένωσης προς τα µέλη για την συµµετοχή στις απεργιακές 

συγκεντρώσεις των εργαζοµένων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στις  

15/12/2010.   

22/12/2010 Έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης  προς τον διευθυντή διαχείρισης  χρηµατικού για 

τους όρους χορήγησης των 500 ευρώ του δασικού επιδόµατος µε αφορµή 

αποκλεισµούς  υπαλλήλων.   

23/12/2010 Αποστολή εγγράφου από την Γενική ∆ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου και 
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προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ. προς την διεύθυνση οικονοµικών του Α.Π.Σ. 

προκειµένου να δώσει απάντηση στην Ένωσης µας στα πλαίσια της σχετική 

παρέµβασης για την χορήγηση του δασικού επιδόµατος  και να της γνωστοποίηση 

την απόφαση  για την χορήγηση των 500 ευρώ.     

23/12/2010 Κοινοποίηση  απάντησης του Υπουργού προστασίας του πολίτη σχετικά µε 

ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Νοµού 

Φθιώτιδας.   

17/01/2010  Έγγραφη παρέµβαση ης Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την έλλειψη 

δύναµης στην Π.Υ. Μακρακώµης και το Π.Κ. Αργυροχωρίου.     

18/01/2010  Συνέντευξη του Προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς Σταθµούς  σχετικά µε 

την έλλειψη δύναµης στις υπηρεσίες της ∆υτικής Φθιώτιδας.   

24 /01/2011 Παράδοση χρηµατικής ενίσχυσης  σε µέλος της Ένωσης από τον λογαριασµό 

αλληλοβοηθείας σχετικά  για την αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας.   

24/01/2011 Υποβολή αιτήµατος από τον ∆ήµαρχο Στυλίδας για συνάντηση εργασίας µε το ∆.Σ. 

της ένωσης σχετικά µε την φηµολογούµενη αναστολή λειτουργίας του Π.Κ. 

Στυλίδας.         

26/01/2011  8
ο 

   Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πέντε θέµατα ηµερήσιας διάταξης.   

26/01/2011 Πραγµατοποίηση της συνάντησης εργασίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τον 

∆ήµαρχο Στυλίδας στα γραφεία της Ένωσης. Κοινές δηλώσεις δηµάρχου και 

προεδρείου στα τηλεοπτικά περιφερειακά και τοπικά έντυπα Μ.Μ.Ε .     

 29/01/2011 Αποστολή κατάστασης µε µέλη που διεκδικούν οδοιπορικά έξοδα µετάθεσης στο 

∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  και νοµικό σύµβουλο.      

30/01/2011 Κάλεσµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τις 

πρωτοβάθµιες ενώσεις για έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων.   

  1/02/2011  Τοποθέτηση του Οργανωτικού Γραµµατέα της Ένωσης στη συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας  κατόπιν 

προσκλήσεως προς την Ένωση για το ζήτηµα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών 

του Π.Σ. .    

2/02/2011  Παρουσία κλιµάκιου του ∆.Σ. στο δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Στυλίδας 

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του δηµάρχου και τοποθέτηση του προέδρου της 

Ένωσης στο 2
ο
 Θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικό µε την πυρασφάλεια του 

δήµου στυλίδας   

8/02/2011 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών απάντησης του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ που έγινε για τα εναέρια µέσα.     

9/02/2011 Κατάθεση ερώτησης  τεσσάρων βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό 

προστασίας του πολίτη σχετικά µε το ζήτηµα της αναδιάρθρωσης στα πλαίσια των 

παρεµβάσεων της Ένωσης για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.   

12/02/2011 Πρόσκληση - Ενηµέρωση των µελών για τον ετήσιο χορό της Ένωσης.    

15/02/2011 Έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς τον ∆ιευθυντή Οικονοµικών του Α.Π.Σ. και 

κοινοποίηση στους αρµόδιους υπουργούς προκειµένου να δοθεί απάντηση στην 

Ένωση για το δασικό επίδοµα σύµφωνα µε την προτροπή της 20
ης

 ∆ιεύθυνση 

προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ.      

16/02/2011 Κοινοποίηση προς την Ένωση  του υποµνήµατος της δηµοτικής αρχής του ∆ήµου 

Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας που στάλθηκε στον Υπουργό προστασίας του 

πολίτη σχετικά µε το ενδεχόµενο κλείσιµο του Π.Κ. Λίµνης.  

18/ 02/2011  Κατάθεση αναφοράς δύο βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό προστασίας του 

πολίτη για την πυρασφάλεια των υπηρεσιών της Βορείου Εύβοιας στα πλαίσια των 

παρεµβάσεων  του ∆ήµου Μαντουδίου –Λίµνης – Αγίας Άννας και των ενεργειών 

της Ένωσης.   

21/02/2011 Έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την έλλειψη 
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καθαριότητας στις Π.Υ. Καρπενησίου – Οινοφύτων και του Π.Κ. ∆ερβενοχωρίων .    

22/02/2011 Συνέντευξη του προέδρου στα περιφερειακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µέσα για 

την έλλειψη καθαριότητας και γενικότερα ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας και 

κατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.   

  22/02/2011 Κάλεσµα της Ένωσης προς τα µέλη για συµµετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις 

των εργαζοµένων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα στις 23 / 2/ 2011   

24/02/2011 Κοινοποίηση  της απάντησης του ΑΠ.Σ. στον δήµο Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας 

Άννας  για το ζήτηµα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της περιοχής.   

26/02/2011  Πραγµατοποίηση του ετήσιου χορού της Ένωσης.  

   1/03/2011 Κοινοποίηση απάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε ερώτηση 

βουλευτών του ΚΚΕ που έγινε στα πλαίσια των παρεµβάσεων της Ένωσης για την 

αναδιάρθρωση του Π.Σ. και γενικότερα ζητήµατα πυρασφάλειας .     

1/3/2011 Κοινοποίηση προς την Ένωση του ψηφίσµατος του ∆ηµοτικού συµβουλίου του 

∆ήµου Στυλίδας για το ενδεχόµενο κλείσιµο του Π.Κ. Στυλίδας . 

   2/03/2011  9
ο 

   Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  µε πέντε θέµατα ηµερήσιας διάταξης   

   2/03/2011 Συνάντηση εργασίας του ∆.Σ. µε τον Περιφερειακό διοικητή για  εργασιακά 

ζητήµατα και προβλήµατα σχετικά µε µηχανολογικό εξοπλισµό, έλλειψη δύναµης 

σε Π.Υ. και Π.Κ. κ.λ.π.     

  3/03/2011 Αποστολή εγγράφου της Ένωσης προς τον ∆ήµαρχο του ∆ήµου ∆ελφών για 

συνάντηση εργασίας σχετικά µε την φηµολογούµενη αναστολή της Π.Υ. Ιτέας.   

 3/03/2011 Έγγραφη παρέµβαση προς τον ∆ιοικητή Π.Υ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

έναρξη καταγραφής των διαθέσεων των υπάλληλων  σχετικά µε την εφαρµογή του 

24ωρου.      

  8/03/2011 ∆εύτερο κατά σειρά κάλεσµα της Ένωσης προς το ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τις 

πρωτοβάθµιες ενώσεις για έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων.      

  9/03/2011 Κατάθεση ερώτησης πέντε βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Προστασίας  

του πολίτη στα πλαίσια των παρεµβάσεων της Ένωσης για το δασικό επίδοµα και 

τα οδοιπορικά έξοδα µεταθέσεων.    

  9/03/2011 Κοινοποίηση απάντησης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του Α.Π.Σ. στην Ένωση 

σχετικά µε την χορήγηση του δασικού επιδόµατος.   

 9/03/2011 Συµµετοχή και τοποθέτηση του προέδρου κατόπιν προσκλήσεως στο συµβούλιο της 

δηµοτικής ενότητας Ιτέας του δήµου ∆ελφών για το ζήτηµα της ενδεχόµενης 

αναστολής λειτουργίας της Π.Υ. Ιτέας.    

   9/03/2011 Κατάθεση ερώτησης τεσσάρων βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό προστασίας 

του πολίτη στα πλαίσια των παρεµβάσεων της Ένωσης για την έλλειψη 

καθαριότητας σε Π.Υ. και Π.Κ. της περιφέρειας.      

12/03/2102 Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην υπ. αριθµ. 56/2-3-2012 παρέµβαση 

της Ένωσης σχετικά µε την αποκατάσταση τέκνων θανόντων πυροσβεστών κατά 

την εκτέλεση του καθήκοντος.  

14/03/2011 Κοινοποίηση εγγράφου προς την Ένωση της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτέας από την 

Αντιδήµαρχο του δήµου ∆ελφών σχετικά µε την παρέµβαση προς το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη για την µη αναστολή λειτουργίας της Π.Υ. Ιτέας.     

15/03/2011  Έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς πολιτικούς κοινωνικούς και 

συνδικαλιστικούς φορείς του δήµου ∆ελφών για ζητήµατα πυρασφάλειας του 

δήµου ∆ελφών.    

15/03/2011 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών απάντησης του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ που έγινε στα πλαίσια των 

παρεµβάσεων της Ένωσης για την στελέχωση του Π.Σ., την αναδιάρθρωση των 

υπηρεσιών του και γενικότερα ζητήµατα πυρασφάλειας.     

16/03/2011 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών απάντησης του Υπουργείου Κοινωνικής 
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Ασφάλισης σε σχετική παρέµβαση της Ε.Α.Κ.Π. για την οικονοµική κατάσταση 

των τοµέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας των υπαλλήλων του Π.Σ.  

28/03/ 2011  10
ο   

 Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε έξι θέµατα ηµερήσιας διάταξης   

31/03/2011 1
η
 αναγγελία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.     

31/03/2011 Κοινοποίηση προς τα µέλη δύο απαντήσεων του Υπουργού προστασίας του πολίτη 

σε ερωτήσεις βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά µε την έλλειψη καθαριότητας σε 

υπηρεσίες του Π.Σ. και την µη εφαρµογή της υγιεινής και ασφάλειας και για την 

χορήγηση του δασικού επιδόµατος και των οδοιπορικών εξόδων που έγινα στα 

πλαίσια των  παρεµβάσεων της Ένωσης για τα ζήτηµα αυτά.   

 3/04/2011  3
η
 έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς τον Υφυπουργό Οικονοµικών για την 

καταβολή του υπόλοιπου δασικού επιδόµατος και την εγγραφή πιστώσεων για την 

νέα αντιπυρική περίοδο.    

6/04/2011 Έγγραφη παρέµβαση προς τον Περιφερειακό διοικητή για την ελεύθερη διέλευση 

των διοδίων από υπαλλήλους που µετακινούνται για υπηρεσία και την εφαρµογή 

του 24ωρου όπου το αιτούνται οι υπάλληλοι.    

6/04/2011  Κοινοποίηση απάντησης Α.Π.Σ. προς την Ένωση σχετικά µε παρέµβαση της 

δηµοτικής ενότητας Ιτέας για το ζήτηµα της αναστολής λειτουργίας και στέγασης 

της Π.Υ. Ιτέας.  

6/04/2011 Κοινοποίηση απάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε ερώτηση 

βουλευτών του ΚΚΕ που έγινε στα πλαίσια των παρεµβάσεων της Ένωσης για την 

χορήγηση του δασικού επιδόµατος και των οδοιπορικών εξόδων µετάθεσης.     

11/04/2011  Έγγραφη παρέµβαση της Ένωσης προς την Ε.Υ.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας για 

την επιστροφή παρακρατηθέντων συνδροµών που παρακρατούνται µέσω της 

διαχείρισης χρηµατικού καταχρηστικώς πέραν της 8ετίας από µέλος της Ένωσης.   

14/04/2011 Ανακοίνωση του ∆.Σ. της Ένωσης προς τις πρωτοβάθµιες ενώσεις για την απόφαση 

της να συµµετέχει στο συντονιστικό όργανο των πρωτοβάθµιων ενώσεων µε σκοπό 

την έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων.  

14/04/2011 Έγγραφη παρέµβαση του ∆.Σ. της Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την 

αποκατάσταση όσων συναδέλφων δεν έχουν ακόµη µετατεθεί στον τόπο 

συµφερόντων τους την στιγµή που έχουν τοποθετηθεί νεώτεροι τους σε αυτόν.           

15/04/2011  2
η
  αναγγελία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.   

15/04/2011 Συνέντευξη του Προέδρου σε τηλεοπτικά περιφερειακά µέσα και στον ραδιοφωνικό 

σταθµό Σκάϊ  για την κατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τα ελαστικά των 

οχηµάτων και τις µειωµένες πιστώσεις για το Π.Σ.   

15/04/2011 Έγγραφη απάντηση της Ένωσης προς τον Υπουργό προστασίας του Πολίτη για τις 

αντιφατικές απαντήσεις που έδωσε σε δύο ερωτήσεις βουλευτών του ΚΚΕ σε σχέση 

µε τα πραγµατικά δεδοµένα που υφίστανται σχετικά µε την έλλειψη καθαριότητας 

και  την πληρωµή των οδοιπορικών εξόδων µετάθεσης.   

26/04/2011  Αποστολή Ανακοίνωσης – ∆ελτίο τύπου για την επέτειο µνήµης των τριών 

πεσόντων συναδέλφων µας στα Καµένα Βούρλα .  

29/04/2011 Ευχαριστήρια Επιστολή της Ένωσης προς τον ∆ήµαρχο Μώλου και Αγίου Κων/νου 

για την συµβολή του δήµου στην διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του 

µνηµείου.    

30/04/2011 Πραγµατοποίηση τελετής µνήµης για τους τρείς αδικοχαµένους συναδέλφους στα 

Καµένα Βούρλα.     

30 /04/2011 3
η
  Αναγγελία ετήσιας γενικής συνέλευσης.   

1/05/2011 Συνέντευξη του προέδρου στον ραδιοφωνικό σταθµό σκάϊ  για την νέα αντιπυρική 

περίοδο, της ελλείψεις και τον µηχανολογικό εξοπλισµό.  

  3/05/2011 11
ο
    Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  µε έξι θέµατα ηµερήσιας διάταξης.   

  3/05/2011 Συνάντηση εργασίας µε τον Περιφερειακό ∆ιοικητή  για απαντήσεις και ενέργειες 



 10 

από µέρους του σχετικά µε προβλήµατα που του είχαν τεθεί και την εκ νέου 

προώθηση ζητηµάτων σχετικά µε την έλλειψη δύναµης, καθαριότητας, ωραρίου 

κ.λ.π.    

  4/05/2011  Κοινοποίηση  αποτελεσµάτων συνάντησης µε τον περιφερειακό διοικητή και της 

απόφασης  της Ένωσης  για παράσταση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο προστασίας 

του πολίτη στις 20 Μαΐου.   

6/05/2011  Πραγµατοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και ενηµέρωση των µελών για τις 

εξελίξεις σχετικά µε το µισθολόγιο και το ασφαλιστικό από το µέλος της Α∆Ε∆Υ 

Αγκαβανάκη ∆ηµήτρη.     

8/05/2011 Υποβολή αιτήµατος του ∆.Σ της Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για συνάντηση 

εργασίας για τα εργασιακά ζητήµατα του κλάδου και θέµατα υποδοµών και 

πυρασφάλειας.  

11/05/2011 Κατάθεση πρότασης του ∆.Σ. της Ένωσης  προς της Πρωτοβάθµιες Ενώσεις 

Ηπείρου, Χανίων και Λακωνίας για συντονισµό ενεργειών και καθορισµό πλαισίου 

για συνάντηση εργασίας µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και προετοιµασία 

για παράσταση διαµαρτυρίας µε δεδοµένη την άρνηση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για 

αγωνιστικές κινητοποιήσεις.   

11/05/2011 Συνέντευξη του προέδρου στα περιφερειακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µέσα για 

την γενικότερα εργασιακά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι της 

περιφέρειας όπως το ωράριο, οι περικοπές, τα οφειλόµενα κ.λ.π .   

11/05/2011 Υποβολή  αιτήµατος του ∆.Σ. της Ένωσης προς τον Υφυπουργό Προστασίας του 

Πολίτη για συνάντηση εργασίας για θέµατα εργασιακά και ζητήµατα υποδοµών και 

πυρασφάλειας. 

12/05/2011 Παρέµβαση του προέδρου της Ένωσης προς την φυσική και πολιτική ηγεσία κατά 

την διάρκεια της διευρυµένης σύσκεψης φορέων για την πυροπροστασία των 

Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στην Λαµία.   

13/05/2011 Κοινή υποβολή  αιτήµατος των ∆.Σ. των Ενώσεων Στερεάς Ελλάδας και Χανίων  

προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για συνάντηση εργασίας για θέµατα 

εργασιακά και ζητήµατα υποδοµών και πυρασφάλειας.  

14/05/2011 Έγγραφο του ∆.Σ. της Ένωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για τον καθορισµό της 

ηµεροµηνίας για την πραγµατοποίηση της συνάντησης εργασίας που δεσµεύτηκε 

κατά την διάρκεια της διευρυµένης σύσκεψης φορέων των Περιφερειών Θεσσαλίας 

και Στερεάς Ελλάδας στην Λαµία.   

14/05/2011 Ενηµερωτικό Σηµείωµα του προεδρείου της Ένωσης σχετικά µε την διευρυµένη 

σύσκεψη φορέων των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς για την πυροπροστασία.  

      18/05/2011 Αποστολή ενηµερωτικού σηµειώµατος  προς τα µέλη της Ένωσης για την 

ηµεροµηνία που θα πραγµατοποιηθεί η συνάντηση του ∆.Σ. µε τον Αρχηγό του 

Π.Σ.  

19/05/2011 Αποστολή ενηµερωτικού εγγράφου για ενηµέρωση των µελών σχετικά µε την 

αναστολή της συνάντησης των Πρωτοβάθµιων Ενώσεων Στερεάς Ελλάδας και 

Χανίων µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.  

20/05/2011 Πραγµατοποίηση της συνάντησης εργασίας του ∆.Σ. της Ένωσης µε τον Αρχηγό 

του Π.Σ. και κατάθεση υποµνήµατος µε το πλαίσιο αιτηµάτων το οποίο αποτέλεσε 

το αντικείµενο της συζήτησης στην προγραµµατισµένη συνάντηση εργασίας.   

21/05/2011 Κοινοποίηση απάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε ερώτηση 

βουλευτών του ΚΚΕ  για την κατάσταση των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του 

Π.Σ.  

23/05/2011 Παρέµβαση προς τον Περιφερειακό ∆ιοικητή για την διευκόλυνση των 

αντιπροσώπων του 13
ου

 Συνεδρίου. 

24/05/2011 Αποστολή 6σελιδης ανακοίνωσης προς τα µέλη για τα αποτελέσµατα από την 
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συνάντηση εργασίας µε τον Αρχηγό του Π.Σ.  

2/06/2012 Συµµετοχή της Ένωσης στο 13
ο
 Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  

8/06/2011 Απάντηση του ∆ιευθυντή της 20
ης

 ∆ιεύθυνσης  προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ. 

σχετικά µε την υπ. αριθµ 93/2011  παρέµβαση της Ένωσης για την χορήγηση του 

δασικού επιδόµατος.  

10/06/2011 Κοινοποίηση απάντησης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σε ερώτηση βουλευτών 

του ΚΚΕ  σχετικά µε την κατάσταση των Canadair.  

12/06/2011 Κάλεσµα του ∆.Σ. της Ένωσης προς τα µέλη για συµµετοχή στις απεργιακές 

κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα την 15
η
 

Ιουνίου.  

12/06/2011 Συνέντευξη του προέδρου στα περιφερειακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µέσα για 

την γενικότερα εργασιακά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι της 

περιφέρειας κυρίως από την λήψη πρόσθετων οικονοµικών µέτρων .   

12/06/2011 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών του ∆ελτίου Τύπου του Υπουργείου 

προστασίας του πολίτη για διευκρινήσεις του Υπουργείου σχετικά µε την 

ετοιµότητα του Π.Σ.  

14/06/2011 12
ο 

 Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  µε επτά θέµατα ηµερήσιας διάταξης.    

16/06/2011 Αποστολή ενηµερωτικού σηµειώµατος προς τα µέλη για τα κονδύλια που 

εγκρίθηκαν για την καθαριότητα κατά υπηρεσία και κλιµάκιο της περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας µε κοινή υπουργική απόφαση.     

22/06/2011 Αποστολή 3σελιδης ενηµερωτικής ανακοίνωσης προς τα µέλη σχετικά µε την 

στάση της Ένωσης για τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις συνέπειες του 

µεσοπρόθεσµου προγράµµατος.      

27/06/2011 Κάλεσµα του ∆.Σ. της Ένωσης προς τα µέλη για συµµετοχή στις απεργιακές 

κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα της 28
ης

 και 

29
ης

 Ιουνίου ενάντια στην εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος.    

28/06/2011 Συνέντευξη του προέδρου στα περιφερειακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µέσα για 

την γενικότερα εργασιακά προβλήµατα και τις επιπτώσεις του µεσοπρόθεσµου 

προγράµµατος σε βάρος των πυροσβεστών.   

11/07/2011 Παρέµβαση του προεδρείου στον ∆ιοικητή Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας για ζητήµατα 

ωραρίου, υποδοµών, ελλείψεων υλικών κ.λ.π  

10/08/2011 13
ο 

 Τακτικό  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  µε έξι θέµατα ηµερήσιας διάταξης.    

18/08/2011 Έγγραφη παρέµβαση – κάλεσµα του ∆.Σ. της Ένωσης προς την Οµοσπονδία και τις 

πρωτοβάθµιες ενώσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κλάδου µε αφορµή την 

αγωνιστική αδράνεια που υπάρχει παρ ότι τα προβλήµατα του κλάδου συνεχώς 

διογκώνονται.     

18/08/2011 Συνάντηση εργασίας του ∆.Σ. της Ένωσης µε τον ∆ιοικητή Π.Υ. Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας για ζητήµατα επιφυλακών, ωραρίου, αδειών, διοικητικής 

µέριµνας κ.λ.π.  

19/08/2011 Αποστολή ανακοίνωσης προς τα µέλη για τα αποτελέσµατα της συνάντησης µε το 

περιφερειάρχη. 

21/08/2011 Συνέντευξη του Προέδρου στο star chanel για ζητήµατα πυρασφάλειας και 

ελείψεων  σε υλικοτεχνική υποδοµή λόγω των περικοπών στις πιστώσεις.  

29/08/2011 Έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ένωσης σχετικά µε την κήρυξη της Γενικής 

Επιφυλακής της 25
ης

 Αυγούστου µε ευθύνη του .ΑΠ.Σ. και τις επιπτώσεις στους 

εργαζόµενους 

1/09/2011 Κοινοποίηση της απόφασης του ∆.Σ. της Ένωσης προς τα µέλη, την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. , 

τις διοικήσεις των υπηρεσιών και τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά µε 

την κήρυξη της Γενικής Επιφυλακής της 25
ης

 Αυγούστου.  

2/09/2011 Κοινοποίηση προς τα µέλη του Π.∆. 77 που τροποποιεί το Π.∆. 210/92 Κ.Ε.Υ.Π.Σ.  
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2/09/2011 Κοινοποίηση προς τα µέλη της απόφασης για την εισφορά αλληλεγγύης.  

5/09/2011 Έκτακτο ∆.Σ. της Ένωσης σχετικά µε την συµµετοχή στις κινητοποιήσεις της 

∆.Ε.Θ. και  την απόφαση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για παράσταση διαµαρτυρίας του 

κλάδου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 20/9
ου

 .   

6/09/2011 Αποστολή ανακοίνωσης προς τα µέλη σχετικά µε τις αποφάσεις του έκτακτου 

διοικητικού συµβουλίου.  

7/09/2011 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών απάντησης του Υφυπουργού Προστασίας 

του Πολίτη σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για την υγιεινή και ασφάλεια στο Π.Σ.  

12/09/2011 Παρέµβαση του Προεδρείου στον ∆ιοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς 

Ελλάδας για ζητήµατα ωραρίου, επιφυλακών κ.λ.π   

15/09/2011 Έκτακτο ∆.Σ. µε αφορµή τον θάνατο συναδέλφου για την λήψη απόφασης µε 

σκοπό την οικονοµική ενίσχυση της οικογένειας από τον ειδικό λογαριασµό 

αλληλοβοηθείας της Ένωσης.   

16/09/2011 Κάλεσµα του ∆.Σ. προς τα µέλη για συµµετοχή στην παράσταση διαµαρτυρίας στο 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 20/9ου.  

16/09/2011 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών των κονδυλίων που εγκρίθηκαν για την 

καθαριότητα των υπηρεσιών και κλιµακίων της περιφέρειας.   

18/09/2011 2
ο 

Κάλεσµα του ∆.Σ. προς τα µέλη για µαζική συµµετοχή στην παράσταση 

διαµαρτυρίας .  

19/09/2011 Παράδοση της χρηµατικής ενίσχυσης από το ∆.Σ. στην οικογένεια του εκλιπόντος 

συναδέλφου.  

19/09/2011 Συνέντευξη του προέδρου στα περιφερειακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µέσα για 

την παράσταση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο προστασίας του πολίτη και τα 

προβλήµατα του κλάδου.   

20/09/2011 Συµµετοχή της Ένωσης στην παράσταση διαµαρτυρίας των πρωτοβάθµιων 

ενώσεων και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  

21/09/2011 Συνέντευξη του προέδρου στα περιφερειακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µέσα για 

τα αποτελέσµατα της παράστασης διαµαρτυρίας στο Υπουργείο προστασίας του 

πολίτη.   

14/10/2011 Έκτακτο ∆.Σ. της Ένωσης µε δύο θέµατα ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την µη 

υλοποίηση αποφάσης του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για κλαδική κινητοποίηση µε 

ευθύνη του προεδρείου της και την οικονοµική ενίσχυση συναδέλφου για λόγους 

υγείας.   

14/10/2011 Παράδοση από το ∆.Σ. της οικονοµικής ενίσχυσης στον συνάδελφο για την 

αντιµετώπιση των σοβαρότατων προβληµάτων υγείας.  

14/10/2011 Κάλεσµα της Ένωσης για συµµετοχή στην ένστολη κινητοποίηση των 

Οµοσπονδιών των Σ.Α. στις 17/10/2011 στην Αθήνα.   

15/10/2011 Κοινοποίηση προς τα µέλη για την σύσταση θέσης καθαριότητας στην Π.Υ. 

Καρπενησίου.  

15/10/201 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών της απάντησης της  Υφυπουργού 

Παιδείας προς τους βουλευτές του ΚΚΕ για τις αποσπάσεις υπαλλήλων του 

υπουργείου παιδείας συζύγων πυροσβεστών.   

16/10/2011 Συνέντευξη του προέδρου στα περιφερειακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µέσα για 

τα αποτελέσµατα για την ένστολη κινητοποίηση των Σ.Α.   

17/10/2011 Συµµετοχή της Ένωσης στην ένστολη κινητοποίηση των Οµοσπονδιών των Σ.Α. 

στην Αθήνα.   

14/11/2011 14
ο 

 Τακτικό ∆.Σ. της Ένωσης  µε έξι θέµατα ηµερήσιας διάταξης  

14/11/2011 Υποβολή αιτήµατος προς την νέα Φυσική Ηγεσία για συνάντηση εργασίας µε 

καθορισµένο πλαίσιο εργασιακών και υπηρεσιακών ζητηµάτων.  

16/11/2011 Κοινοποίηση απάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε ερώτηση 
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βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά µε το εάν υπάρχει ενδεχόµενο εργασιακής εφεδρείας 

για το προσωπικό του Π.Σ. και την στελέχωση των υπηρεσιών.     

17/11/2012 Κοινοποίηση προς τα µέλη του ∆ελτίου Τύπου του Υπουργού προστασίας του 

πολιτη σχετικά µε την συγκρότηση επιτροπής για το ειδικό µισθολόγιο των Σ.Α.  

25/11/2011 Κοινοποίηση προς τα µέλη της απάντησης του Υπουργού προστασίας του πολίτη σε 

ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής του 

επιδόµατος των 300 ευρώ για την ενίσχυση των παθόντων εν υπηρεσία 

πυροσβεστών.  

25/11/2011 Κοινοποίηση προς τα µέλη της απάντησης του Υπουργού προστασίας του πολίτη σε 

ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά µε την µη χορήγηση γονικής άδειας στο 

προσωπικό του Π.Σ. 

6/12/2011 Κοινοποίηση προς τα µέλη της απάντησης του Υπουργού προστασίας του πολίτη σε 

ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά µε την µη καταβολή των οδοιπορικών 

εξόδων µετάθεσης στο προσωπικό των Σ.Α.  

13/12/2012  Κοινοποίηση προς τα µέλη του 13σελιδου πρακτικού του συµβουλίου επικρατείας 

σχετικού µε την επεξεργασία Π.∆. για τον κανονισµό µεταθέσεων του Π.Σ.  

13/12/2012 Κοινοποίηση προς τα µέλη της απάντησης του Α.Π.Σ. σε παρέµβαση της Ε.Α.Κ.Π. 

για την συνυπηρέτηση υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας µε συζύγους 

υπαλλήλους του Π.Σ. 

14/12/2011 Περιοδεία του προεδρείου του ∆.Σ. στα Πυροσβεστικά Κλιµάκια Αλιβερίου, 

Καρύστου και Σκύρου.    

15/12/2011 Έκτακτη παρέµβαση του Προεδρείου της Ένωσης στην δηµοτική αρχή του δήµου 

Κύµης -Αλιβερίου µε κατ ιδίαν συνάντηση για το στεγαστικό πρόβληµα του Π.Κ. 

Αλιβερίου και τον κίνδυνο έξωσης.  

15/12/2011 Περιοδεία του προεδρείου του ∆.Σ. στο Π.Κ. Κύµης στην Π.Υ. Οινοφύτων και την 

Π.Υ. Α/∆ Τανάγρας.   

19/12/2011 15
ο
 Τακτικό ∆.Σ. της Ένωσης  µε  πέντε θέµατα ηµερήσιας διάταξης.  

19/12/2011 Κοινοποίηση προς τα µέλη της απάντησης του Υπουργού προστασίας του πολίτη σε 

ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για την συνυπηρέτηση υπαλλήλων του Υπουργείου 

Υγείας µε συζύγους υπαλλήλους του Π.Σ.  

9/01/2012 Έγγραφη παρέµβαση του ∆.Σ. της Ένωσης προς τον Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη και όλους τους συναρµόδιους φορείς σχετικά µε προβλήµατα στέγασης του 

Π.Κ. Αλιβερίου και την επικείµενη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας.  

10/01/2012 Συνέντευξη του προέδρου στα περιφερειακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µέσα για 

την επικείµενη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Π.Σ. και το ενδεχόµενο έξωσης 

του Π.Κ. Αλιβερίου.  

11/01/2012 Κοινοποίηση εγγράφου προς την Ένωση µας από τον διευθυντή της Γενικής 

∆ιεύθυνσης ∆ασών και αγροτικών υποθέσεων της αποκεντρωµένης διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας µέσω του οποίου παραχωρείτε λυόµενη 

εγκατάσταση και προωθείτε παραχώρηση κτηµατικής έκτασης για την εγκατάσταση 

του Π.Κ. Αλιβερίου.     

11/01/2012 Κατάθεση ερώτησης από βουλευτές του ΚΚΕ σχετικά µε την παρέµβαση της 

ένωσης για το στεγαστικό πρόβληµα του Π.Κ. Αλιβερίου.  

11/01/2012 Παρέµβαση  του προέδρου στο τηλεοπτικό σταθµό star για διευκρινήσεις σχετικά 

µε δηλώσεις που έγιναν από υπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά µε την επικείµενη 

αναδιάρθρωση των υπηρεσιών.  

12/01/2012 Κοινοποίηση προς την Ένωση µας από την Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου µέσω 

του οποίου δηλώνεται συµπαράσταση στον αγώνα της Ένωσης για την µη 

υλοποίηση των προτάσεων της αρµόδιας επιτροπή του Α.Π.Σ. για την αναστολή 
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λειτουργίας του Π.Κ. Πολυδρόσου και γνωστοποιείται η σχετική απόφαση του 

συµβουλίου της .  

 Παρέµβαση  του προέδρου στο τηλεοπτικό σταθµό ΕΝΑ για διευκρινήσεις σχετικά 

µα ανακρίβειες που δηλώθηκαν από πολιτειακό παράγοντα σχετικά µε την 

επικείµενη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. 

13/01/2012  Κοινοποίηση προς τα µέλη του ∆ελτίου τύπου και της απάντησης του υπουργείου 

προστασίας του πολίτη για θέµατα προσλήψεων προσωπικού µε αφορµή δηλώσεις 

του υπευθύνου τοµέα πολιτικής ευθύνης προστασίας του πολίτη της Ν.∆.  

13/01/2012 Κοινοποίηση προς τα µέλη απάντησης του Υπουργού Προστασίας του πολίτη σε 

ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά µε τον υπολογισµό ως πραγµατικής 

συντάξιµης υπηρεσίας της τριετίας του Κονδύλη.   

13/01/2012  Κοινοποίηση προς τα µέλη απάντησης του Υπουργού Κοινωνικής ασφάλισης  σε 

ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά µε τον υπολογισµό ως πραγµατικής 

συντάξιµης υπηρεσίας της τριετίας του Κονδύλη.   

13/01/2012 Κοινοποίηση προς τα µέλη απάντησης του Υπουργού Προστασίας του πολίτη σε 

ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά µε τις επιχειρούµενες αλλαγές στον 

κανονισµό µεταθέσεων.   

16/01/2012 Παρέµβαση του ∆ηµάρχου Λαµιέων προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

σχετικά µε την φηµολογούµενη κατάργηση της 7
ης

 Ε.Μ.Α.Κ. στα πλαίσια των 

παρεµβάσεων της Ένωσης.    

18/01/2012 Κατάθεση ερώτησης  προς τον Υπουργό προστασίας του Πολίτη του Βουλευτή της 

Νέας ∆ηµοκρατίας Χρήστου Σταϊκούρα  για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του 

Νοµού Φθιώτιδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια των 

παρεµβάσεων της Ένωσης.  

19/01/2012 Κατάθεση ερώτησης δώδεκα βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Προστασίας  

του πολίτη στα πλαίσια των παρεµβάσεων της Ένωσης για το ενδεχόµενο 

αναστολής Π.Υ. και Π.Κ. µετά την γνωστοποίηση του πορίσµατος της επιτροπής 

του Α.Π.Σ. . 

23/01/2012 Κοινοποίηση του ∆ελτίου Τύπου του Υπουργείου προστασίας του πολίτη που 

εκδόθηκε προκειµένου να αντιµετωπίσει τις δεκάδες παρεµβάσεις που δέχτηκε από 

διάφορους φορείς που αντέδρασαν µετά την γνωστοποίηση των προθέσεων του 

Α.Π.Σ. σχετικά µε την αναστολή υπηρεσιών µε πρωτοβουλία της Ένωσης.  

24/01/2012 Έγγραφη παρέµβαση του ∆.Σ. της Ένωσης προς τον Υπουργό Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις περικοπές στις παροχές υγείας.   

25/01/2012 Κοινοποίηση απάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε ερώτηση 

βουλευτών του ΚΚΕ σε σχέση µε την παρέµβαση της Ένωσης για το στεγαστικό 

πρόβληµα του Π.Κ. Αλιβερίου και το ενδεχόµενο έξωσης.   

31/01/2012 Κοινοποίηση απάντησης του Α.Π.Σ. προς τον ∆ήµαρχο Λαµιέων για την 

αναδιάρθρωση των υπηρεσίων του Π.Σ.  

1/02/2012 Απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προς τους 12 βουλευτές του 

ΚΚΕ και τον βουλευτή Φθιώτιδας της Ν.∆. Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά µε 

αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Π.Σ. στα πλαίσια των ερωτήσεων που 

κατέθεσαν σε σχέση µε την παρέµβαση της Ένωσης.   

2/02/2012 Συνάντηση του ∆.Σ. της Ένωσης µε τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας για την 

αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Φθιώτιδας και γενικότερα της Περιφέρειας.    

2/02/2012 Κοινοποίηση ∆ελτίου τύπου του Αντιπεριφεριάρχη Φθιώτιδας για την συνάντηση 

µε το ∆.Σ. της Ένωσης.  

2/02/2012 Συνάντηση του ∆.Σ. της Ένωσης µε την Νοµαρχιακή Επιτροπή Φθιώτιδας του ΚΚΕ  

για την αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εργασιακά ζητήµατα.      

2/02/2012 Συνάντηση του ∆.Σ. της Ένωσης µε την ΝΟ∆Ε Φθιώτιδας της Νέας ∆ηµοκρατίας  
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για την αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εργασιακά ζητήµατα.      

2/02/2012 Έκδοση ∆ελτίο Τύπου της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΚΚΕ για την συνάντηση µε 

το ∆.Σ. της Ένωσης.  

3/02/2012 Συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης µε τον Αντιπεριφερειάρχη  Ευρυτανίας για 

την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της περιφέρειας.   

3/02/2012 Συνέντευξη του προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς και 

ραδιόφωνα  σχετικά µε τα αποτελέσµατα των επαφών µε πολιτειακούς παράγοντες 

σχετικά µε την επικείµενη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. 

4/02/2012 Συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης µε τον Βουλευτή Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ 

Τσώνη Νικόλαο σχετικά µε την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της περιφέρειας.  

6/02/2012 15
ο
  Τακτικό ∆.Σ. της Ένωσης µε τέσσερα θέµατα ηµερήσιας διάταξης.   

7/02/2012 Συνάντηση του ∆.Σ. της Ένωσης µε την Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας για την 

αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Νοµού Φωκίδας.     

7/02/2012 Συνάντηση του ∆.Σ. της Ένωσης µε τον πρόεδρο του τοπικού συµβουλίου 

Πολυδρόσου για την ενδεχόµενη αναστολή του Π.Κ Πολυδρόσου.      

7/02/2012 Έκδοση ∆ελτίο Τύπου της Αντιπεριφεριάρχη Φωκίδας για την συνάντηση µε το 

∆.Σ. της Ένωσης.   

8/02/2012 Αποστολή έγγραφης συµπαράστασης προς τους απεργούς της ελληνικής 

χαλυβουργίας και οικονοµικής ενίσχυσης του αγώνα τους.  

9/02/2012 Συνέντευξη του προέδρου στον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθµό star σχετικά µε 

την ενίσχυση από την ένωση του αγώνα των απεργών χαλυβουργών. 

9/02/2011 2
η
 υποβολή αιτήµατος προς τον νέο Αρχηγό του Π.Σ. για την πραγµατοποίηση της 

συνάντησης εργασίας.   

13/02/2012 Απάντηση του Α.Π.Σ. στην παρέµβαση της Ένωσης για το στεγαστικό πρόβληµα 

του Π.Κ. Αλιβερίου.  

15/02/2012 Παρέµβαση του Προεδρείου στον ∆ιοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς 

Ελλάδας για ζητήµατα ωραρίου, καθηκόντων κ.λ.π   

18/02/2012 Κοινοποίηση προς την Ένωση κοινού Ψηφίσµατος διαµαρτυρίας Φορέων της 

περιοχής Πολυδρόσου προς τον Υπουργό προστασίας του Πολίτη σχετικά µε το 

ενδεχόµενο αναστολής λειτουργίας του Π.Κ. Πολυδρόσου.   

19/02/2012 Συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης µε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

Κλέαρχο Περγαντά σχετικά µε την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της περιφέρειας.   

24/02/2012 Κάλεσµα του ∆.Σ. της Ένωσης για την ένστολή κινητοποίηση των Οµοσπονδιών 

των Σ.Α. στην Αθήνα. Στις 28/2/2012.  

28/02/2012 Συµµετοχή της Ένωσης στην ένστολή κινητοποίηση των Οµοσπονδιών των Σ.Α. 

στην Αθήνα. 

2/03/2012 Έγγραφη παρέµβαση του ∆.Σ. της Ένωσης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τους 

συναρµόδιους υπουργούς για την αποκατάσταση των τέκνων θανόντων 

πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος.  

4/03/2012 Συνέντευξη του προέδρου σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς και 

ραδιόφωνα  σχετικά µε την αποκατάσταση των τέκνων θανόντων πυροσβεστών εν 

ώρα καθήκοντος.   

5/03/2012 Κατάθεση ερώτησης 4 βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη σχετικά µε την παρέµβαση της Ένωσης για την αποκατάσταση των τέκνων 

θανόντων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας.   

6/03/2012 Υποβολή πρότασης του ∆.Σ. της ένωσης προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για µείωση της 

συνδροµής  των µελών µε αφορµή την οικονοµικές δυσκολίες.  

6/03/2012 Κατάθεση αναφοράς βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Οικονοµικών, 

Εσωτερικών, ∆ικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη σχετικά µε την παρέµβαση της 

Ένωσης για την αποκατάσταση των τέκνων θανόντων πυροσβεστών εν ώρα 
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υπηρεσίας.   

7/03/2012 Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης µε τον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας για 

την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Νοµού Βοιωτίας.      

9/03/2012 Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης µε τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας για την 

αναδιάρθρωση και το στεγαστικό πρόβληµα των υπηρεσιών του Νοµού Εύβοιας .      

9/03/2012 Συνάντηση του προεδρείου µε τον ∆ιοικητή Νοµού Εύβοιας για ζητήµατα 

εργασιακά, πυρασφάλειας, υποδοµών του Νοµού.   

9/03/2012 Κοινοποίηση ∆ελτίου Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας για την συνάντηση 

µε το Προεδρείο της Ένωσης.   

15/03/2012 Συνάντηση του ∆.Σ. µε τον ∆ήµαρχο Λαµιέων για την αναδιάρθρωση των 

υπηρεσιών του Νοµού Φθιώτιδας.   

16/03/2012 Κοινοποίηση εγγράφου υποµνήµατος προς την ένωση της Αντιπεριφερειάρχη 

Φωκίδας που στάλθηκε προς τον Υπουργό Προστασίας του πολίτη µετά από την 

συνάντηση του ∆.Σ. µαζί της για το ενδεχόµενο αναστολής Π.Κ. στον Νοµό 

Φωκίδας.    

17/03/2012  Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης µε Αντιπροσωπεία του Σύριζα για την 

αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εργασιακά ζητήµατα .      

20/03/2012 Κοινοποίηση εγγράφου προς την Ένωση µας του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας  που 

επιδόθηκε στο προεδρείο κατά την συνάντηση εργασίας µαζί του, το οποίο 

απευθύνεται στον ∆ήµο Χαλκιδέων και αφορά την διάνοιξη οδών και υποδοµών 

στο οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί για την στέγαση και της Π.Υ. Χαλκίδας.    

20/03/2012 Κοινοποίηση εγγράφου προς την Ένωση µας της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. 

Εύβοιας που αφορά διακήρυξη δηµοπρασίας για την στέγαση της Π.Υ. Ιστιαίας, το 

οποίο επιδόθηκε στο προεδρείο από τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας κατά την 

συνάντηση εργασίας µαζί του για θέµατα υποδοµών των Π.Υ. και Π.Κ. ευθύνης 

του.    

21/03/2012 16
ο 

 Τακτικό ∆.Σ. της Ένωσης µε πέντε θέµατα ηµερήσιας διάταξης.    

21/03/2012 Απάντηση του Αρχηγού του Π.Σ. στην παρέµβαση της Ένωσης για την 

αποκατάσταση των µελών των οικογενειών θανόντων πυροσβεστών. 

22/03/2012 Παράδοση από το ∆.Σ. οικονοµικής ενίσχυσης σε συνάδελφο για την αντιµετώπιση 

των οξυµένων οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπισε η οικογένεια του λόγω 

της σοβαρότατης ασθένειας της που κατέληξε σε θάνατο.     

22/03/3012 1η ανακοίνωση σύγκλησης της ετήσιας εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης   

23/03/2012 Απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ 

και την αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε την αποκατάσταση των 

µελών των οικογενειών πεσόντων πυροσβεστών που έγιναν στα πλαίσια της 

παρέµβασης της Ένωσης.   

23/03/2012 Υποβολή αιτήµατος προς τον νέο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για συνάντηση 

εργασίας µε καθορισµένο πλαίσιο εργασιακών και υπηρεσιακών ζητηµάτων.  

27/03/2012 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών του υποµνήµατος της Πανελλήνιας 

Επιτροπής Αγώνα Συµβασιούχων Πυροσβεστών.  

28/03/2012 Απάντηση του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης προς τν Ένωση για την αποκατάσταση των µελών των οικογενειών 

πεσόντων πυροσβεστών.   

29/03/2012 Έγγραφη παρέµβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. για την αποδυνάµωση Π.Κ. και 

υπηρεσιών µέσω των αποσπάσεων και των µετακινήσεων.   

31/03/2012 2η ανακοίνωση σύγκλησης της ετήσιας εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης   

1/04/2012 Έγγραφη έκφραση συµπαράστασης του ∆.Σ. της Ένωσης στον αγώνα των 

συµβασιούχων πυροσβεστών για την εργασιακή τους αποκατάσταση.    

2/04/2012 2
η 

έγγραφη παρέµβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τους 
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συναρµόδιους υπουργούς για την αποκατάσταση των µελών των οικογενειών 

πεσόντων πυροσβεστών.   

2/04/2012 Κοινοποίηση προς την Ένωση από τον Αντιπεριφεριάρχη Νοµού Βοιωτίας της 

απάντησης που δόθηκε σε παρέµβαση του για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών 

της περιφέρειας από το Α.Π.Σ.   

3/04/2012 Κοινοποίηση προς ενηµέρωση των µελών της απάντησης του Γενικού Λογιστηρίου 

του κράτους προς τους βουλευτές του ΚΚΕ για τον µη υπολογισµό ως συντάξιµης 

υπηρεσία της τριετίας του Κονδύλη.   

6/04/2012 Έκτακτο ∆.Σ. της Ένωσης µε δύο θέµατα ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε τον 

ορισµό ηµεροµηνίας των εκλογών για τα αιρετά όργανα της Ένωσης, την 

προετοιµασία για την τελετή µνήµης στα Καµένα Βούρλα και την πορεία των 

ενεργειών σχετικά    

6/04/2012 Κατάθεση 2
ης

 ερώτησης βουλευτών του ΚΚΕ προς τους Υπουργούς ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Προστασίας του πολίτη σχετικά µε την αποκατάσταση των 

µελών των οικογενειών θανόντων πυροσβεστών.  

6/04/2012 Παράδοση οικονοµικής ενίσχυσης από το ∆.Σ. στην οικογένεια εκλιπόντος 

συναδέλφου εξ αιτίας σοβαρών προβληµάτων υγείας.  

7/04/2012 3
η 

 ανακοίνωση σύγκλησης της ετήσιας εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης   

9/04/2012 Τηλεοπτική παρουσία του Προέδρου της Ένωσης στο STAR CHANEL για την 

παρέµβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά µε την 

αποκατάσταση των µελών των οικογενειών πεσόντων πυροσβεστών.   

17/04/2012 4
η
  ανακοίνωση σύγκλησης της ετήσιας εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης   

24/4/2012 Κοινοποίηση προς τα µέλη της κοινής απόφασης των υφυπουργών προστασίας του 

πολίτη και  οικονοµικών για την κατανοµή των κονδυλίων καθαριότητας στο Π.Σ.  

24/4/2012 Κοινοποίηση  προς τα µέλη του Π.∆. 41 / 19-4-2012 των υπουργείων Κοινωνικής 

ασφάλισης και Υγείας σχετικά µε τον κατάλογο των επαγγελµατικών ασθενειών.  

24/04/2012 Αποστολή προσκλήσεων προς Υπηρεσιακούς παράγοντες και τοπικούς φορείς για 

την εκδήλωση µνήµης στα Καµένα Βούρλα .    

25/04/2012 Σύγκληση της  εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.  

 

                                                    ΓΙΑ  ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    

 

                     Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                         ΚΑΜΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΜΙΧΑΗΛ  ΜΙΧΑΗΛ  


