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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, την Πέμπτη  20/4,  η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης 

μας. Για άλλη μια χρονιά η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν ελάχιστη (6 άτομα συμπεριλαμβανομένων και 

των μελών του Δ.Σ.), ενώ δεν παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός ούτε η έκθεση της εξελεγκτικής 

επιτροπής. Απουσίαζε μάλιστα ο ταμίας της Ένωσης και το σύνολο της εξελεγκτικής. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί μία χειροπιαστή ένδειξη για τον εκφυλισμό του συνδικαλιστικού μας οργάνου, που έχει καταγγείλει 

επανειλημμένα η παράταξη μας, αλλά και την πλήρη  αδιαφορία που δείχνει το προεδρείο σε θέματα 

διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης της. Επί της ουσίας και κατά παράβαση του καταστατικού, η διεξαγωγή 

της Γ.Σ. που συγκαλείτε  έχοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης και τον οικονομικό απολογισμό, ο οποίος όμως 

με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων (Ταμία, Εξελεγκτική επιτροπή) δεν έγινε, είναι άκυρη και  καθίστανται 

υπόλογα προς τα μέλη της Ένωσης τα παραπάνω όργανα για την στάση τους αυτή. Δείχνει με περίτρανο τρόπο 

ότι ενδιαφέρονται μόνο για τις συνελεύσεις που εκλέγουν το Δ.Σ. για να καταλάβουν τις καρέκλες και τους 

αντιπροσώπους για το συνέδριο της Ομοσπονδίας, ενισχύοντας τον κυβερνητικό συνδικαλισμό και την 

αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Όπως καταγγέλθηκε μάλιστα και από απλό μέλος της Ένωσης, δεν 

ενημερώθηκε για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης η Π.Υ. Αερολιμένα Μυτιλήνης παρόλο που τα 

περισσότερα μέλη του προεδρείου υπηρετούν εκεί.  

Όσο αφορά τον διοικητικό απολογισμό, το προεδρείο της Ένωσης προσπάθησε να παρουσιάσει σαν έργο 

όλες εκείνες τις ενέργειες που έχουν κατά καιρούς καταγγελθεί από την παράταξη μας όπως η νομική 

προστασία, η αγορά μηχανήματος για τον έλεγχο του αέρα των αναπνευστικών συσκευών αλλά και η 

υποκατάσταση της δράσης που θα έπρεπε να έχει το σωματείο με διαβουλεύσεις, τύπου δημοσίων σχέσεων, 

με τοπικούς και πολιτικούς φορείς. Καμιά αναφορά δεν έγινε στο πως θα δράσει το σωματείο μας για την 

επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι αλλά και μπροστά στις εξελίξεις 

που αναμένονται, με τη σύσταση νέου κανονισμού μεταθέσεων και ειδικού μισθολογίου ενώ μεγάλο μέρος 

της συνέλευσης αναλώθηκε σε προσωπικές αλληλοκατηγορίες μεταξύ μελών της Ενιαίας Πρωτοβουλίας 

Πυροσβεστών. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, στην τοποθέτησή της, πρότεινε να πραγματοποιηθούν 

κινητοποιήσεις από την Ένωση και μέσα στην αντιπυρική περίοδο για τα ήδη οξυμένα προβλήματα μας και 

για την αποδυνάμωση του συνόλου σχεδόν των υπηρεσιών της Περιφέρειας μας. Προτείναμε επίσης να γίνουν 

και παραστάσεις διαμαρτυρίας στην έδρα της Περιφέρειας μπροστά σε ενδεχόμενο ξεσπίτωμα συναδέλφων 

καθώς και να ασκηθεί πίεση προς την Ομοσπονδία για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και να πάρει πίσω 

την  πρόταση της για κανονισμό  μεταθέσεων η οποία είναι ενάντια στα συμφέροντα μας. Καταγγείλαμε 

επίσης και την πλήρη απουσία των μελών της Ενιαίας Πρωτοβουλίας Πυροσβεστών από τις δύο τελευταίες 

κινητοποιήσεις που έγιναν στην Αθήνα για τις μεταθέσεις και για το σύνολο των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουμε. Αν και δεν υπήρξε ιδιαίτερη διαφωνία στις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. η ευθύνη των 

κινητοποιήσεων μετατέθηκαν στην ομοσπονδία και στις προθέσεις του επικείμενου συνεδρίου.  

Η μόνη απόφαση που πάρθηκε ήταν να αιτηθούμε συνάντηση των αντιπροσώπων της Ένωσης στο Συνέδριο 

της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με την Φυσική Ηγεσία, κατά τις ημέρες που θα διεξάγεται το Συνέδριο στην Αθήνα.  

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, η Ε.Α.Κ.Π.  σας καλεί να συσπειρωθείτε γύρω από το διεκδικητικό πλαίσιο που 

έχει καταθέσει και με τον αγώνα μας να αντιπαλέψουμε όλα τα αντεργατικά μέτρα που επιβάλλονται.  

ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου 

Παράλαιμος Λευτέρης – Τσαχάς Γιώργος 
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