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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
Συνάδελφοι                                                                                                                  
 

  Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15 - 11 - 2013, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για 
κινητοποίηση της Ένωσης, κατά τη συζήτηση προς ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου που αφορά την 
«υποτιθέμενη αναδιοργάνωση» του Πυροσβεστικού Σώματος και επιφυλάσσει την περαιτέρω υποβάθμιση 
της υπηρεσίας μας και του συστήματος πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της χώρας, όπως και την 
επιδείνωση σε μέγιστο βαθμό, των εργασιακών σχέσεων των πυροσβεστών.  
 

  Με βάση την ανωτέρω απόφαση, το προεδρείο της Ένωσης ενημέρωσε με το υπ. αριθμ. 117/20 - 11 -
2013 έγγραφο του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), καλώντας το παράλληλα σε 
ανάληψη ανάλογων ενεργειών. 
 

  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγεται για συζήτηση προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο, στις 5 Μαρτίου 
2014.  
 

  Μέχρι στιγμής το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. δεν δείχνει διατεθειμένο να 
προβεί ούτε στις στοιχειώδεις ενέργειες που επιβάλλεται να πράξει ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό 
όργανο, σε ανάλογες αντιδραστικές και αντεργατικές εξελίξεις, αποτελώντας για ακόμη μια φορά τον 
βασικό αρωγό της κυβέρνησης, στην επιβολή της αντιλαϊκής - αντεργατικής πολιτικής.  
      

  Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο σε άμεση υλοποίηση της απόφασης με έκδοση ανακοίνωσης για 
ένστολη κινητοποίηση και την απαιτούμενη προετοιμασία με την πραγματοποίηση διαπαραταξιακών 
περιοδειών σε όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων, 
ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυναμική συμμετοχή και μαζικότητα της ένστολης διαμαρτυρίας που θα 
πραγματοποιηθεί με άλλα σωματεία και συνδικαλιστικούς φορείς πυροσβεστών που έχουν πάρει 
ανάλογες αποφάσεις, προκειμένου να απαιτηθεί η άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου από την κυβέρνηση 
και η πλήρης αποδοχή συγκεκριμένων προτάσεων των συνδικαλιστικών φορέων, που στοχεύουν στην 
αναβάθμιση του Π.Σ. προς όφελος του λαού.                                                                                                          
 

 
    

Για την Ε.Α.Κ.Π.  
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 

 

Βλάχος Δημήτριος – Στυλιδιώτης Παναγιώτης 
 

http://www.eakp.gr/
mailto:info@eakp.gr

	Ιωάννινα 1 Μαρτίου 2014                                                                                    Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο
	της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
	Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.

