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ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 
  Συνάδελφοι                                                                                                                  
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου εν όψει του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οκτωβρίου, υποβάλλει δύο (2) προτάσεις για να συμπεριληφθούν ως θέματα προ ημερήσιας 
διάταξης: 
 

1η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ- ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ  

 
  Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, με Δελτίο Τύπου στις 20–9–
2013, κατήγγειλε την εγκληματική δράση της φασιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, που κορυφώθηκε 
με την εν ψυχρώ δολοφονία του 34χρονου συνανθρώπου μας στο Κερατσίνι. 
  Παράλληλα κάλεσε τα συνδικαλιστικά όργανα των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, να 
καταγγείλουν άμεσα τη δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης και να συμμετέχουν μαζικά σε όλες τις 
πρωτοβουλίες των εργατικών σωματείων και φορέων, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης απομόνωση της 
Χρυσής Αυγής, από όλους τους χώρους δουλειάς και μόρφωσης, από όλες τις εργατικές – λαϊκές 
συνοικίες. 
  Ανάλογες πρωτοβουλίες δεν έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από το προεδρείο της Ένωσης, ούτε και 
από την πανελλήνια Ομοσπονδία.  
  Καλούμε έστω και τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την άμεση υλοποίηση όλων των 
απαιτούμενων ενεργειών, με στόχο την καταδίκη της συγκεκριμένης δολοφονικής οργάνωσης, που έχει 
ως αποστολή την κατατρομοκράτηση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και την υπεράσπιση του 
υπάρχοντος  εκμεταλλευτικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. 
 

2η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΛΗΡΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
 
  Η παράταξή μας κατά τη συνεδρίαση του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2012, πρότεινε 
την απομαγνητοφώνηση και την πλήρη καταγραφή και διατύπωση των πρακτικών όλων των 
Συμβουλίων που θα διεξάγονταν στο εξής, καθώς και την κοινοποίηση τους προς τα μέλη του σωματείου 
μας.  
  Τελικά η απόφαση που πάρθηκε, αφορούσε μόνο το σκέλος που αναφερόταν στην κοινοποίηση των 
πρακτικών. 
  Η επιγραμματική καταγραφή των πρακτικών δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις τοποθετήσεις και τις 
θέσεις των παρατάξεων, κατά τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, με αποτέλεσμα την ελλιπή 
ενημέρωση των συναδέλφων, που λαμβάνουν γνώση των κοινοποιημένων πρακτικών. 
  Επίσης απουσιάζει από την καταγραφή των πρακτικών το μεγαλύτερο μέρος των τοποθετήσεων της 
Ε.Α.Κ.Π. καθώς και των επιχειρημάτων και των τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεών της.  
  Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την απομαγνητοφώνηση, όπως και την αναλυτική καταγραφή των 
πρακτικών σε συνεργασία με στενογράφο, ώστε να αποτυπώνονται πλήρως οι τοποθετήσεις των μελών 
των συνδικαλιστικών παρατάξεων, που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.   
    

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 
Βλάχος Δημήτριος – Ράπτης  Ιωάννης 
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