
18Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 8-9-10 ΙΟΥΝΗ ΡΙΟ (ΑΧΑΪΑ) 
 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

 

(ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΥΜΑΝΘΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) 

 
 

1. Άρθρο 4  παρ. 2,  απαλείφεται η φράση «του Διοικητικού της Συμβουλίου» και 
αντικαθίσταται με την λέξη «Συνεδρίου». 

 
2. Άρθρο 5 στην τέταρτη (4) σειρά μετά την φράση «…των υπηρετούντων» 

προστίθεται «(με οργανική θέση ή με άρθρο)», ομοίως και  μετά την φράση «στην 
περιφέρεια»  προστίθεται η φράση «ή τις περιφέρειες». 

 
3. Άρθρο 5 στη δωδέκατη (12) σειρά  μετά τη φράση «της ομοσπονδίας» προστίθεται η 

φράση «με προοπτική διαγραφής». 
 

4.  Άρθρο 10 εδάφιο (β) έκτη (6) σειρά αντικαθίσταται η φράση «Διοικητικού 
Συμβουλίου» από τη λέξη «συνεδρίου» και διαγράφεται όλη η υπόλοιπη 
παράγραφος. 

 
5. Άρθρο 10 εδάφιο (γ) δεύτερη (2) σειρά αντικαθίσταται η φράση «Διοικητικού 

Συμβουλίου» από τη φράση «έκτακτου Συνεδρίου». 
 

6. Άρθρο 14 παρ.1 στη δεύτερη σειρά αντικαθίσταται η φράση «…εντός του πρώτου 
εξαμήνου (έως τις 30.06 το αργότερο)» με τη φράση «από 15 Μαΐου έως και 15 
Ιουνίου στην έδρα της Ομοσπονδίας». Επίσης απαλείφεται η λέξη «τόπος» στην τρίτη 
σειρά της παραγράφου. 
 

7. Άρθρο 15 η παράγραφος 7 καταργείται. 
 

8. Άρθρο 16 παρ. 3  αντικαθίσταται η φράση «εκλέγεται μια τριμελής (3μελής) 
επιτροπή» με τη φράση «ορίζεται διαπαραταξιακή επιτροπή με υπόδειξη των 
συνδικαλιστικών παρατάξεων» 

 
9. Άρθρο 19 παρ. 8 αντικαθίσταται στην πρώτη σειρά η λέξη «αποφασίζει» από τη 

φράση «προτείνει προς έγκριση στο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο». 
 

10.  Άρθρο 23 προστίθεται εδάφιο (στ) μετά από το εδάφιο (ε) ως εξής «τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων καταγράφονται πλήρως, υπογράφονται από όλα τα μέλη 
του Δ.Σ. απομαγνητοφωνούνται και αναδημοσιεύονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά ή 
οπτικοακουστικά μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας». Το εδάφιο στ 
μετονομάζεται σε ζ. 

 
11. Άρθρο 26 παρ. (3) στο τέλος της παραγράφου παραλείπεται η τελεία και 

προστίθεται η εξής φράση «εκτός των όσων έχουν τοποθετηθεί και έχουν καταγραφεί 
με σαφήνεια οι απόψεις τους, που διαχωρίζουν την θέση τους από πράξεις και 
παραλήψεις που δημιουργούν ζημία στην Ομοσπονδία». 
 

12. Άρθρο 30 αντικαθίσταται η δεύτερη παράγραφος ως εξής «Σε περίπτωση διάλυσης 
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. η περιουσία της περιέρχεται στις πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη της.   
 



 
Ψηφίζουμε τις τροποποιήσεις που προτείνει το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο άρθρο 
12 παρ. 6, άρθρο 17 παρ. 4, άρθρο 25 παρ. στ και στο άρθρο 28 παρ. 1   

  
   Καταψηφίζουμε τις τροποποιήσεις για την επιμήκυνση της θητείας των συνδικαλιστικών 
οργάνων σε τρία  (3) έτη (άρθρο 12 παρ.3, άρθρο 17 παρ.1, άρθρο 18 παρ.1) καθώς και τις 
αυξήσεις συνδρομών των πρωτοβάθμιων ενώσεων (άρθρο 10 εδάφια α και γ ),λόγω της 
πλήρους απραξίας από αγωνιστική δράση και του προεδρείου και των περισσότερων 
πρωτοβάθμιων ενώσεων αλλά και λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που 
βρίσκονται οι συνάδελφοί μας  οι οποίοι δεν θα αντέξουν να πληρώσουν νέα αύξηση 
συνδρομών σε περίπτωση που πιθανότατα επιβληθεί από τα πρωτοβάθμια σωματεία λόγω 
της οικονομικής αφαίμαξης τους που επιχειρεί η Ομοσπονδία. 
 
 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 


