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  ΛΑΜΙΑ   7  Αυγούστου  2011    

                                                                                                     ΠΡΟΣ :  Όλα τα μέλη  
 

                    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 10/8/2011 
 

   Συνάδελφοι σας κοινοποιούμε την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν στο 13ο Τακτικό Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης μας και που θα γίνει την 10 Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και Ώρα 10.30΄ στις εγκαταστάσεις 
της Π.Υ. Λαμίας.  
  Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εάν έχουν να καταθέσουν άποψη επί των θεμάτων που θα συζητηθούν καθώς και ότι 
άλλο απασχολεί την υπηρεσία ή το κλιμάκιο που υπηρετούν μπορούν να το κάνουν γραπτώς  με  κατ΄ ιδίαν παράδοση, 
με αποστολή εγγράφου στο FΑΧ της Ένωσης  ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail της Ένωσης 
eypsster @ hotmail.com πριν την έναρξη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

1ο   ΘΕΜΑ :   Οργανωτικά και λειτουργικά  θέματα Ένωσης:  
                         α) Οικονομικά   
                         β)  Κίνηση μητρώου μελών.         
                            
2ο    ΘΕΜΑ : Θέση της Ένωσης σχετικά με τις εξελίξεις και τις συνέπειες από τις πρόσφατες  
                      αποφάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με περικοπές – φορολογική πολιτική – 
                      συνταξιοδοτικό κ.λ.π  .        
 

3ο    ΘΕΜΑ : Θέση και ενέργειες της Ένωσης για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά με    
                      τα κλαδικά  εργασιακά προβλήματα των πυροσβεστών με ευθύνη της Φυσικής και  
                      Πολιτικής Ηγεσίας ( Ωράριο – Κανονισμός μεταθέσεων –  αναδιάρθρωση Π.Σ. –  
                      Οφειλόμενα ρεπό,  οδοιπορικά, Δασικό επίδομα- Υγιεινή και ασφάλεια – Γονικές  
                      άδειες – κ.λ.π )  και τις ευθύνες του προεδρείου και του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας:  
                      α) Για την αδράνεια που επιδεικνύει απέναντι σε αυτά τα προβλήματα.   
                      β) Την μη υλοποίηση της απόφασης του 13ου Συνεδρίου για την πραγματοποίηση   
                           παράστασης διαμαρτυρίας  στο Υπουργείο Προστασίας του πολίτη με σκοπό την  
                           διεκδίκηση άμεσων λύσεων.    
                      γ) Για την μη πραγματοποίηση της μέχρι και σήμερα αναβληθείσας συνάντησης από  
                          16 /6/ 2011 του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.    
 

 4ο   ΘΕΜΑ:   Θέση και ενέργειες Ένωσης σχετικά με το σχέδιο Νόμου που αφορά και θέματα 
                       Ίδρυσης Εθελοντικών σταθμών και κλιμακίων με ευθύνη των Ο.Τ.Α., σε σχέση  
                        και με την επικειμένη αναδιάρθρωση του Π.Σ.  
  
 5ο   ΘΕΜΑ : Θέση και ενέργειες της Ένωσης που έγιναν ή θα γίνουν σχετικά με: 
                      α) Προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου όπως  
                          επιφυλακών, χορήγησης αδειών, διοικητικής μέριμνας  κ.λ.π    
                      β) Προβλήματα εργαζομένων της Π.Υ. Καρπενησίου σχετικά με ζητήματα  
                           καταχρηστικών επιφυλακών.      
                                                 
 6ο   ΘΕΜΑ:  Ενέργειες του Δ.Σ. για ενίσχυση και διεύρυνση της τράπεζας αίματος της Ένωσης και  
                     ανταπόκριση στο κάλεσμα του συλλόγου καρκινοπαθών Στερεάς Ελλάδας για ενίσχυση  
                     του με εθελοντική προσφορά αίματος.    
                                                                Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  
               Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                      ΚΑΜΝΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                  ΜΙΧΑΗΛ  ΜΙΧΑΗΛ   
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