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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

  Η ΕΑΚΠ Βορείου Αιγαίου καταγγέλλει την απαράδεκτη, απέναντι στους συναδέλφους, 

στάση του προέδρου και της πλειοψηφούσας παράταξης της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου, 

σχετικά με το αίτημα της Ε.Α.Κ.Π. για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να 

συζητηθεί και να επιλυθεί το πρόβλημα που προέκυψε έπειτα από τραυματισμό συναδέλφου, 

όπως και για να παρθούν πρωτοβουλίες, για την αντιμετώπιση του συνόλου των 

εργασιακών θεμάτων των συναδέλφων. 

  Και στο παρελθόν έχει καταγγελθεί η ίδια στάση, δηλαδή αδιαφορία και απαξίωση, 

απέναντι στα αιτήματα της Ε.Α.Κ.Π. για σύγκληση Δ.Σ.  για εξίσου σημαντικά θέματα όπως 

για παράδειγμα το συμβάν στο Πλωμάρι στις 25 Ιουνίου 2012, ή η κατάθεση του 

νομοσχεδίου για την ψευδεπίγραφη αναδιοργάνωση  του Πυροσβεστικού Σώματος.  
  Και στις δυο περιπτώσεις η σύγκληση του Δ.Σ. έγινε μετά από καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π. 

και με πάνω από ένα μήνα καθυστέρηση, όπου καταδείξαμε και δυστυχώς δικαιωθήκαμε, για 

τις προθέσεις της παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ απέναντι σε βασικά 

προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους, εκφυλίζοντας συνεχώς, τη λειτουργία του 

πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου. 

  Ιδιαίτερα σε σχέση με το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 

Σώματος, η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για κινητοποιήσεις, δεν έγινε δεκτή από την 

πλειοψηφούσα παράταξη.  

  Καλούμε, έστω και τώρα, τα μέλη της παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους συνάδελφους.  

  Επίσης καλούμε όλους τους συναδέλφους, μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου, να 

απαιτήσουν από το Δ.Σ. έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να παρθούν οι απαιτούμενες 

αποφάσεις για δυναμικές διεκδικήσεις, προς επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους 

συναδέλφους, σε συνδυασμό με την κοινή δράση με συνδικάτα του εργατοϋπαλληλικού 

κινήματος, για την πλήρη ανατροπή της πολιτικής που τα δημιουργεί.  

  Το κλίμα αδράνειας και εφησυχασμού που συνειδητά καλλιεργείται από τις ηγεσίες των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρέπει να αντιστραφεί.  

  Η Ε.Α.Κ.Π. όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί, θα στηρίξει κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί ο 

αγωνιστικός προσανατολισμός του σωματείου προς όφελος των εργαζομένων.  
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