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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
  

     Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Βορείου Αιγαίου σε απάντηση του 
απο12/03/2015  Δελτίου Τύπου της Ε.Π.Π. οφείλει να σας ενημερώσει για τα εξης: 

     Η πλειοψηφούσα παράταξη στο Δ.Σ.της Ένωσης, μετά από την καταγγελία της ΕΑΚΠ 
Βορείου Αιγαίου σχετικά με την απαράδεκτη πρακτική της ως προεδρείο και τη λειτουργία 
του σωματείου, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, καταφέρεται με 
σωρηδόν ψεύδη εναντίον της ΕΑΚΠ κατηγορώντας μας μάλιστα και για προσπάθεια 
αποδυνάμωσης της Ένωσης . 

 Ολοι οι συνάδελφοι γνωρίζεται οτι η πάγια πρακτική της παράταξής μας είναι, να καλεί 
και να δίνει το παρών σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων, να βρίσκεται όσο 
πιο συχνά γίνεται στους χώρους δουλειάς, να ενημερώνει τους συναδέλφους και 
να τους παρακινεί να ενισχύσουν το σωματείο τους και γενικότερα να είναι αρωγός 
σε κάθε εργασιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Και βέβαια σε κάθε 
ανακοίνωση μας τονίζεται η ανάγκη μαζικοποίησης του σωματείου. Αυτά 
συνάδελφοι αποτελούν τη συνήθη πρακτική της ΕΑΚΠ τα οποία ούτε κινήσεις 
ετυπωσιασμού είναι ούτε στοχεύουν στην αποδυνάμωση της Ένωσης . 

 Όσο αφορά την διεξαγωγή των Δ.Σ. η απόφαση που πάρθηκε, ομόφωνα, ήταν η 
ημερομηνία να ορίζεται μετά απο συνεννόηση  του προέδρου με τα μέλη του 
συμβουλίου και η πρόσκληση να αποστέλλεται μέσω fax. Τα παραπάνω είναι 
καταγεγραμμένα στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς επίσης στα πρακτικά 
της επόμενης συνεδρίασης θα κατατεθεί και η πρόσκληση σύγκλισης του 
προηγούμενου Δ.Σ. όπου αναγράφεται από τη συσκευή του fax η ημερομηνία και  
η ώρα αποστολής και φυσικά δεν είναι πέντε ημέρες πριν όπως ισχυρίζονται. 
Σχετικά με την πρόταση για διεξαγωγή των Δ.Σ. "μέσω skype" αν και αυτή δεν 
κατατέθηκε πότε όπως προκύπτει και από τα πρακτικά της συγκεκριμένης 
συνεδρίασης που επικαλούνται,  η παράταξη μας είναι πράγματι αντίθετη σε τέτοιες 
διαδικασίες που στην ουσία το μόνο που καταφέρνουν είναι να συμβάλουν στην 
αδράνεια την υπονόμευση της δράσης και τον πλήρη εκφυλισμό του 
συνδικαλιστικού μας οργάνου. 

  Είναι πλέον ολοφάνερο οτι δεν θέλουν να έρχονται σε επαφή οι συνάδελφοι με τις 
θέσεις της ΕΑΚΠ  ακόμα και με την αφορμή διεξαγωγής Δ.Σ. όπως δεν θέλουν 



γενικότερα να επικοινωνεί το Διοικητικό  Συμβούλιο με τους συναδέλφους, για αυτό και 
δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ούτε μια περιοδεία στους χώρους δουλειάς,  όπως πράττει η 
ΕΑΚΠ. Τους καλούμε μάλιστα να κοινοποιήσουν τα πρακτικά της συγκεκριμένης 
συνεδρίασης και στο εξής να κοινοποιούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων σε όλους τους 
υπαλλήλους της περιφέρειας.  

 Σχετικά με το Δελτίο Τύπου για την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ δεν γνωρίζουμε αν 
στάλθηκε επιλεκτικά σε κάποιες υπηρεσίες πάντως οι περισσότεροι υπάλληλοι 
της περιφέρειας δεν το είδαμε ποτέ.  

 Τέλος για τον χαρακτηρισμό "επαγγελματίες συνδικαλιστές" που μας προσάπτουν, το 
γνωρίζουν και οι ίδιοι πολύ καλά, οτι κανένας μας δεν βιοπορίζεται ούτε έχει 
προσωπικα οφέλη από την συνδικαλιστική δράση, ίσα ίσα που με προσωπικό κόστος 
και χρόνο και οικονομικό πολλές φορές,  προσπαθούν όλα τα μέλη της ΕΑΚΠ να 
συνδράμουν στην ισχυροποίηση του σωματείου. Δεν ξέρουμε αν οι συνάδελφοι της 
Ε.Π.Π. το θεωρούν μεμπτό και αυτό.  

    

     Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι οι καταγγελίες της ΕΑΚΠ μόνο ανυπόστατες δεν είναι, αφού 
αποδεικνύονται και με έγγραφα και στοχεύουν μόνο στην ενδυνάμωση της ένωσης και τη 
σωστή λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου. Είναι άλλωστε και υποχρέωση μας να 
καταγγέλουμε στους συναδέλφους τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις που μόνο ζημιά 
προκαλούν στο σωματείο . 

     Η ΕΑΚΠ στο επόμενο Δ.Σ. συνάδελφοι θα βάλει το ζήτημα σύγκλισης της τακτικής ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης η οποία πάλι δεν έχει μπει στην ημερήσια διάταξη με ευθύνη του 
προεδρείου καθώς και θα καταθέσει ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτημάτων και 
διεκδικήσεων και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο.  

     Συνάδελφοι, η σωστή λειτουργία του σωματείου είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους 
υπαλλήλους, όχι μόνο τους εκλεγμένους στο Δ.Σ. και σας καλούμε όλους και να 
συμμετέχετε στις μαζικές διαδικασίες, όπως οι Γενικές Συνελεύσεις, αλλά και να 
απαιτείτε απο το προεδρείο της Ένωσης να πραγματοποιούνται ώστε να μπορούμε 
όλοι  να έχουμε λόγο στις αποφάσεις που καθορίζουν τη δράση και τη λειτουργία του 
σωματείου.  
 

 
 
 
 
 

   
Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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