
ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ε.Α.Κ.Π. 
Της Ένωσης Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού Σώµατος  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 

 

Μυτιλήνη 27-8-2012                                                              Προς: Τα µέλη της Ε.Υ.Π.Σ.                                        

                                                                                                           Βορείου Αιγαίου 

                                                                                           Κοιν/ση: ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

                                                                                                           Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου 

    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Βορείου Αιγαίου, έπειτα από την 9/7/2012 

αίτηση των τριών εκλεγµένων µελών της στο ∆.Σ. της Ένωσης, για άµεση σύγκλιση του ∆.Σ. µε 

αφορµή το συµβάν στο Πλωµάρι Λέσβου, που δεν έχει πραγµατοποιηθεί µετά από χρονικό 

διάστηµα σχεδόν ενάµιση µήνα, είναι υποχρεωµένη να καταγγείλει προς όλα τα µέλη της 

Ένωσης:  

 

§ Την προκλητική αδιαφορία του προέδρου και της πλειοψηφίας των µελών του 

∆.Σ. αφού µέχρι σήµερα δεν έγινε καµία ενέργεια, γεγονός που εκτός από παραβίαση του 

καταστατικού της Ένωσης (ο πρόεδρος του ∆.Σ. είναι υποχρεωµένος  να συγκαλέσει 

συµβούλιο το αργότερο σε πέντε µέρες µετά από αίτηµα τριων µελών του), δείχνει 

ξεκάθαρα τις προθέσεις της παράταξης «Ανεξάρτητη Κίνηση Πυροσβεστών» που έχει 

την πλειοψηφία στο ∆.Σ., δηλαδή την αδιαφορία τους απέναντι σε βασικά προβλήµατα 

που απασχολούν τους συναδέλφους, όπως είναι το ωράριο, οι συνθήκες εργασίας, καθώς 

και οι παράνοµες επιφυλακές που κηρυχθήκαν σε ορισµένες υπηρεσίες της περιφέρειάς 

µας. 

§ Επιπλέον συνεχίζεται η αδράνεια της πλειοψηφούσας παράταξης, παρότι στο 

χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε είχαµε σε εξέλιξη την καταστροφική πυρκαγιά στο 

νησί της Χίου, γεγονός που συνέβαλλε στην περεταίρω όξυνση της εντατικοποίησης του 

χρόνου εργασίας των συναδέλφων από τις συνεχόµενες επιφυλακές προς ενίσχυση των 

υπηρεσιών του νησιού, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα τους σε αρκετές 

περιπτώσεις, εξαιτίας των εξαντλητικών ωραρίων που υποχρεώθηκαν να εργαστούν.   

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

Η βασικότερη αιτία της συνεχόµενης επιδείνωσης των εργασιακών µας σχέσεων είναι η πλήρης 

συνειδητή απραξία του πρωτοβάθµιου συνδικαλιστικού µας οργάνου, µε ευθύνη της παράταξης 

που φέρει την πλειοψηφία.   

Για να επιτευχθεί όµως ο αγωνιστικός προσανατολισµός του σωµατείου µας, απαιτείται να γίνει 

υπόθεση όλων µας και όχι µόνο των εκλεγµένων εκπροσώπων του.  

Η Ε.Α.Κ.Π. καλεί όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν το πλαίσιο αιτηµάτων και το 

διεκδικητικό πλαίσιο δράσης της και να αντισταθούν στο κλίµα αδράνειας και εφησυχασµού 

που συνειδητά καλλιεργείται από την πλειοψηφία των συνδικαλιστικών µας οργάνων και στην 

Οµοσπονδία και στην Ένωση Βορείου Αιγαίου. 

Στη βάση αυτή η παράταξή µας θα αναλάβει άµεσα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να 

ανατραπεί η αρνητική κατάσταση για τα συµφέροντα των εργαζοµένων και να βγούµε από το 

αδιέξοδο στο οποίο έχουµε περιέλθει. 
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