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ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Στις 6 - 3 - 2014 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, η Πανελλαδική
Ολομέλεια της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, με τη συμμετοχή συναδέλφων από διάφορες
περιοχές της χώρας.
Με την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας χαιρετισμό απεύθυναν, το μέλος της Γραμματείας Αττικής του
Π.Α.ΜΕ. Αλέκος Περράκης, το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Π.Σ. Θύμιος Τσούνας, καθώς και ο
εν αποστρατεία συνάδελφος πρώην πρόεδρος της Ε.Υ.Π.Σ. νομού Χανίων και απερχόμενο μέλος της
Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Α.Κ.Π. Νικήτας Μελισσάκης, που με τη διαχρονική και αδιάκοπη
δραστηριότητά του, συνέβαλλε στην αγωνιστική υπόσταση του συγκεκριμένου σωματείου.
Από τις εργασίες της Ολομέλειας αναδείχτηκαν τα εξής:
Εγκρίθηκε ο απολογισμός δράσης που παρουσίασε η παράταξη κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο
και καθορίστηκε ο αντίστοιχος προγραμματισμός για την επόμενη περίοδο.
Αναλύθηκαν οι ειδικά επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. για το Μισθολόγιο το
Βαθμολόγιο και τον Κανονισμό Μεταθέσεων των υπαλλήλων του Π.Σ. όπως και για το Βασικό Πλαίσιο
Θεσμικών και Οικονομικών Αιτημάτων σε συνδυασμό με το Διεκδικητικό Πλαίσιο και προτάθηκαν οι
παράμετροι που θα συμβάλλουν στην τροποποίησή τους με βάση και τις νέες εξελίξεις που
διαδραματίζονται, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση.
Υποβλήθηκαν προτάσεις για τον αγωνιστικό προσανατολισμό και την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού
κινήματος στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και για τη συμμετοχή και συμβολή των
πυροσβεστών στην ενίσχυση του εργατοϋπαλληλικού μετώπου ρήξης και ανατροπής της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής, που ευθύνεται για τη σημερινή τραγική κατάσταση του λαού και για τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Τονίστηκε η αναγκαιότητα της μεγαλύτερης δυνατής ενίσχυσης της Ε.Α.Κ.Π. εν όψει και των επικείμενων
εκλογών στα περισσότερα πρωτοβάθμια σωματεία, με την ανατροπή των αρνητικών για τα συμφέροντα
των εργαζομένων συσχετισμών, ως βασική προϋπόθεση για τη ριζοσπαστική ανασύνταξη των
συνδικαλιστικών οργάνων.
Ορίστηκαν τα μέλη της νέας 9μελούς Εκτελεστικής Γραμματείας της παράταξης, με βάση τη
δραστηριότητα και την αγωνιστική τους στάση κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καθορίστηκε η
οργανωτική ανασυγκρότηση της Γραμματείας, στη βάση της συνεχόμενης συνεργασίας και
αλληλοϋποστήριξης των τομέων ευθύνης.
Η Ε.Α.Κ.Π. συνεχίζει τον αγώνα εντείνοντας τις προσπάθειες για την πλήρη υλοποίηση του
διεκδικητικού πλαισίου δράσης της και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα να
συσπειρωθούν στις γραμμές της, συμμετέχοντας μαζικά και στηρίζοντας τις αγωνιστικές της
πρωτοβουλίες.
Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.
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ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία

Σημείωση: Τα ντοκουμέντα της Ολομέλειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της παράταξης
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