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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 
 

  Έπειτα από την κοινή ανακοίνωση παραίτησης του Προέδρου, του Ταμία και του 
Οργανωτικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε, οτι αιφνίδια και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση λάβαμε γνώση 
για την παραίτηση των τριών μελών του Δ.Σ. με την αιτιολογία οτι δεν 
πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό συνεδριάσεις και οτι «δεν 
έγινε καμία ενέργεια και δεν λήφθηκε καμία απόφαση από το σωματείο,» χωρίς 
μάλιστα να φέρουν ευθύνη οι ίδιοι. 
  

  Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σε ότι αφορά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αυτές 
πράγματι δεν έγιναν όπως προβλέπεται, γιατί ποτέ δεν κληθήκαμε από τον Πρόεδρο 
της Ένωσης σε σύγκληση συνεδρίασης Δ.Σ. 
 

 Σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου μας, την ευθύνη της σύγκλησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει αποκλειστικά ο Πρόεδρος, που επιχειρεί να αποποιηθεί 
των ευθυνών του μέσα από την κοινή ανακοίνωση παραίτησης.  
  

 Σχετικά με τις ενέργειες που δήθεν δεν έγιναν, η πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ 
από την κατάσταση που μας παρουσιάζουν τα τρία μέλη του Δ.Σ.  
 

  Όπως θα έχετε δει και διαπιστώσει από τις σχετικές ανακοινώσεις και τη συνολική 
δραστηριότητα της Ένωσης, από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση στην οποία 
συγκροτηθήκαμε σε σώμα πάρθηκαν αποφάσεις, οι οποίες στην πλειοψηφία τους 
υλοποιήθηκαν άμεσα. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:  
 

 Έγγραφη παρέμβαση προς τη Φυσική Ηγεσία για κάλυψη των κενών οργανικών 
θέσεων, όπου τονίστηκαν οι ελλείψεις προσωπικού σε υπηρεσίες και κλιμάκια της 
περιφέρειας μας και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την ασφάλεια των υπαλλήλων λόγω 
της μειωμένης δύναμης.  
Εν μέρει το αίτημα μας ικανοποιήθηκε, με την τοποθέτηση στην Περιφέρεια μας 
τεσσάρων υπαλλήλων, εξερχόμενων από τη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
  

 Έγγραφη παρέμβαση προς τη Φυσική Ηγεσία για την άμεση ολοκλήρωση της 
Ε.Δ.Ε. που εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια περίπου, σχετικά με τον τραυματισμό του 
συναδέλφου Τζαναβάρη, αλλά και τη λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και 
της υγείας μας, με σωστή συντήρηση και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας.  
Προσπαθώντας με κάθε τρόπο να υλοποιήσουμε την δέσμευση μας για στήριξη του 
συναδέλφου, αλλά και την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων περιστατικών, όπως είναι 
άλλωστε και η επιθυμία του ιδίου, οι ενέργειες μας έγιναν αφορμή να γίνει ερώτηση στη 
Βουλή προς την Πολιτική Ηγεσία σχετικά με το θέμα, και να ξεκινήσουν σε κάποιες 
υπηρεσίες ενέργειες συντήρησης των αναπνευστικών φιαλών. 
  

 Έγγραφη παρέμβαση προς την Πολιτική Ηγεσία, απαιτώντας την απόσυρση του 
Προεδρικού Διατάγματος που τροποποιεί τον Κανονισμό Μεταθέσεων και θα 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στους συναδέλφους της περιφέρειάς μας, όταν 
εφαρμοστούν οι εξοντωτικές μετακινήσεις σε διάφορα νησιά.  
 

 Έναρξη περιοδειών των μελών του Δ.Σ. σε Υπηρεσίες και Κλιμάκια της περιφέρειάς 
μας, για ενημέρωση και συζήτηση με τους συναδέλφους για τα γενικότερα ζητήματα, 
αλλά και για τα εργασιακά προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή προκειμένου 
να διεκδικηθούν λύσεις και σε τοπικό επίπεδο.  



Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον κύριο Περιφερειάρχη, όπου και μας 
διαβεβαίωσε οτι θα προσπαθήσει να συμβάλει στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του στο να 
δοθούν λύσεις, σε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα.  
 

 Κάλεσμα και για τις δυο κινητοποιήσεις του εργασιακού μας χώρου, στην Αθήνα με 
αφορμή την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων και το πολυνομοσχέδιο 
ενάντια στα ασφαλιστικά μας ταμεία και στη Θεσσαλονίκη εν' όψη της Δ.Ε.Θ. και 
δώσαμε το παρών και στις δυο. 
 

  Σε ότι αφορά το αίτημα συναδέλφων για την πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης που αναφέρουν τα τρία παραιτηθέντα μέλη, η αλήθεια είναι ότι για τη 
σύγκλησή της ούτε απόφαση πάρθηκε, αλλά ούτε και το σύνολο των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε γνώση για την επικείμενη διεξαγωγή της, εσκεμμένα 
πιστεύουμε, ενώ η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία και όχι 
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, όλα αυτά κατά παράβαση κάθε έννοιας του 
καταστατικού. 
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

 

  Η Ε.Α.Κ.Π. Βορείου Αιγαίου συνεργάστηκε με τα τρία μέλη του Δ.Σ. που σήμερα έχουν 
υποβάλλει τις παραιτήσεις τους, έχοντας αποκλειστικό γνώμονα την αγωνιστική 
ανασύνταξη του σωματείου μας. 
 

  Προσπαθήσαμε, παρά τις όποιες ελλείψεις και αδυναμίες μας και τηρήσαμε τελικά τις 
δεσμεύσεις μας απέναντι σας, παρότι δεν υπήρχε ίδια διάθεση από το σύνολο των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

  Θεωρούμε σχεδιασμένη και σκόπιμη τη συγκεκριμένη συμπεριφορά των τριών 
παραιτηθέντων μελών, αφού και μέσα από την ανακοίνωση τους παρουσιάζετε μια 
εικόνα διάλυσης της Ένωσης, παρόλο που στο μικρό αυτό διάστημα μόλις 
τεσσερισήμισι μηνών, έγιναν παρεμβάσεις και ενέργειες που τα προηγούμενα 
Συμβούλια δεν είχαν κάνει σε όλη την θητεία τους. 
 

  Εκτιμάμε συνάδελφοι ότι υπάρχει οργανωμένη παρέμβαση του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, προκειμένου να εμποδιστεί η προσπάθεια που γίνεται να 
ανασυνταχθεί το σωματείο, καθώς και να μηδενιστεί η δράση της Ε.Α.Κ.Π. που 
ανέλαβε τη διοίκησή του από τον περασμένο Μάιο. Αυτό αποδεικνύεται και από την 
κοινή δήλωση στην ανακοίνωση των τριών παραιτηθέντων μελών, ότι 
«επιφυλάσσονται για μελλοντικές ενέργειες». 
 

  Πως αλλιώς άλλωστε μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός, ότι ο Πρόεδρος, ο Ταμίας και ο 
Οργανωτικός Γραμματέας, χαρακτηρίζουν «ανεπαρκές» ένα συλλογικό όργανο που 
παρουσίασε μια αξιόλογη δράση, στο οποίο συμμετέχουν και οι ίδιοι και μάλιστα σε 
νευραλγικές θέσεις.   
 

  Σας καλούμε να μας στηρίξετε στην προσπάθεια που κάνουμε, προκειμένου να 
συμβάλουμε όλοι μαζί στη συνέχιση και στη μεγαλύτερη ενίσχυση της αγωνιστικής 
πορείας της Ένωσής μας και να απομονώσουμε όλους αυτούς που επιχειρούν να 
επαναφέρουν το συνδικαλιστικό μας όργανο σε καταστάσεις πλήρους αδράνειας και 
πλήρους ελέγχου από τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού και της 
εργοδοσίας.  
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