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ΠΑΤΡΑ   04  ΜΑΡΤΙΟΥ  2016                         Προς:    Το Προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                        

                                                                             Κοιν/ση: 1) Α.Δ.Ε.Δ.Υ. & Νομαρχιακά Τμήματα αυτής των περ/ρειών  
                                                                                                Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.  

                                                                                        2)  Σε όλους τους υπαλλήλους της Ένωσής μας.                                                                     
 
Θέμα: «Εγγραφή συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) στην Ένωσή μας».      

Συνάδελφοι, στην τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας στις 22-01-2016, υπήρξε 
στην ημερήσια διάταξη θέμα για δημιουργία ενιαίου μαζικού συνδικαλιστικού οργάνου στο Πυροσβεστικό 
Σώμα. 

Κατά την διάρκεια της εν λόγω συζήτησης, αναπτύχτηκαν επιχειρήματα γύρω από την αναγκαιότητα 
μαζικοποίησης και ισχυροποίησης των συνδικαλιστικών μας οργάνων.  

Έγινε αποδεκτό από τα μέλη του Δ.Σ., ότι για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι αναγκαία η εγγραφή όλων 
των υπαλλήλων στο Π.Σ. (και των Π.Π.Υ.) στα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά μας όργανα ( Eνώσεις ) τα οποία 
με την σειρά τους αποτελούν μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Με αφορμή τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι ενώ από το έτος 2013 συνάδελφοι Π.Π.Υ. έχουν υποβάλλει 
αιτήσεις εγγραφής τους στην Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, το προεδρείο της (Ενιαίο 
Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών) και τα εκλεγμένα μέλη στο Δ.Σ. με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης 
Πυροσβεστών, αρνούνται να τους εγγράψουν.  

Σας τονίζουμε επίσης ό,τι ο πρόεδρος της εν λόγω Ένωσης είναι παράλληλα και γενικός γραμματέας της 
ομοσπονδίας, ο αντιπρόεδρός της είναι και αναπλ. γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας (εκλεγμένοι με το 
ψηφοδέλτιο της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών). Επίσης ότι, το μέλος τους Δ.Σ. της ίδιας 
ένωσης και  επικεφαλής  του ψηφοδελτίου Ανεξάρτητη Κίνηση Πυροσβεστών είναι και ταμίας της Ομοσπονδίας 
(εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.). 
  Με βάση τα όσα σας παραθέτουμε, ζητάμε να πάρετε θέση και να παρέμβετε για τα εμπόδια που παράνομα 
και καταχρηστικά μπαίνουν μπροστά στα δικαιώματα των συναδέλφων μας, στην ενότητά τους, αλλά και 
στην μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος από τις διασπαστικές πρακτικές του προεδρείου και 
των υπολοίπων μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας, τρεις εκ των οποίων 
αποτελούν και μέλη του προεδρείου της Ομοσπονδίας. 

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι: 

 Τυχόν απόρριψη της αίτησης εγγραφής στις πρωτοβάθμιες ενώσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., με το αιτιολογικό 
πως οι συνάδελφοι Π.Π.Υ. δεν γίνονται μέλη του σωματείου, έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό της 
Ομοσπονδίας και της Ένωσής μας, την ισχύουσα νομοθεσία, τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, 
καθώς και την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. 

 Μια εκ των αρκετών έγγραφων παρεμβάσεών μας για την λειτουργία του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας, η οποία εμπεριέχει και το ζήτημα της μη εγγραφής των συνάδελφων Π.Π.Υ. στο σωματείο μας, 
εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 08-07-2013, χωρίς μέχρι σήμερα 
να έχει δοθεί λύση. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει τον αταλάντευτο αγώνα για την ισχυροποίηση του 
μεγάλου μας όπλου, για την ενότητα και πάλη των εργαζομένων, ανεξαρτήτου εργασιακής σχέσεως, 
βαθμολογικής ή άλλης διάκρισης, δυναμώνοντας έτσι τα σωματεία μας.  
   Επίσης, παλεύει για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος, καταδικάζοντας τον κυβερνητικό και 
εργοδοτικό συνδικαλισμό και τις μεθοδεύσεις του στο συνδικαλιστικό κίνημα, αντιπαλεύοντας με όλες τις 
δυνάμεις  της  αντιλαϊκές - αντεργατικές πολιτικές που καρατομούν τα δικαιώματά  μας και εξαθλιώνουν τις 
ζωές μας. 

   Συνημμένα υποβάλλουμε: Την από 08-07-2013 έγγραφη παρέμβασή  μας.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του  Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Ζαμπάτης Σπυρίδων 
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