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                                                                                            Προς : Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων  
                                                                                                        Ενώσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
                                                                                        Κοιν/ση:  Όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Γ Ι Α   Α Γ Ω Ν Α   Τ Ω Ρ Α  

«Γιατί κάθε ώρα που περνά χωρίς αντίσταση στους αντεργατικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και των 
συμμάχων της, όχι μόνο βάζει βαριά την σφραγίδα της στο μέλλον όλων μας, αλλά και μας καθιστά 
υπόλογους απέναντι στους συναδέλφους μας και στις ίδιες μας τις οικογένειες»   

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι όλων των διοικητικών συμβουλίων των πρωτοβάθμιων ενώσεων της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., για όλες αυτές τις ριζικές ανατροπές σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο που έχουν γίνει πλέον η 
καθημερινή μας τραγική πραγματικότητα, τα παραπανίσια λόγια δεν έχουν πλέον κανένα νόημα και από εδώ και 
πέρα  τόπο έχουν μόνο οι πράξεις.  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών όπως πολύ καλά γνωρίζετε, προσπάθησε διαχρονικά όχι μόνο να 
αναδείξει έγκαιρα τα προβλήματα που προέκυψαν από τους αντεργατικούς σχεδιασμούς, και αυτής της 
κυβέρνησης, αλλά και να βάλει εμπόδια στην εφαρμογή τους παρεμβαίνοντας σε όλα τα επίπεδα.  

Την προσπάθεια της αυτή την συνέχισε και μέσα στις εργασίες του 21ου συνεδρίου, για να αποκαλύψει το βάθος 
και τις συνέπειες αυτών των πολιτικών, αλλά και για να παρθούν αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, 
αφού αποτελεί την μόνη πραγματική προοπτική για την αντιμετώπιση  των προβλημάτων, γεγονός άλλωστε που μας 
το έχει διδάξει αρκετές φορές κατά το παρελθόν η πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος στο Π.Σ., όταν το 
συνδικαλιστικό κίνημα  έδρασε αγωνιστικά, στην βάση αντίστοιχων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της 
Π.Ε.Υ.Π.Σ. παλαιότερα και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην συνέχεια.  

Γνωρίζετε επίσης ότι οι προτάσεις της για το διεκδικητικό πλαίσιο (που η παράταξη μας κοινοποίησε στον 
καθένα σας ξεχωριστά στον χώρο του συνεδρίου) ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των αντιπροσώπων του 
συνεδρίου, οι οποίοι με την ψήφο τους λειτούργησαν στην βάση της εξουσιοδότησης που έχουν λάβει από τα 
μέλη των ενώσεων σας και τα συλλογικά τους όργανα.  

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεται είναι ότι:  

• Η Ε.Α.Κ.Π. μπροστά στην άκρως επιζήμια και επικίνδυνη για το εργασιακό μέλλον όλων μας, συνειδητής 
αδράνειας και απροθυμίας που δείχνει το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για να ενεργοποιήσει τις αποφάσεις 
του Συνεδρίου, προσπάθησε να αξιοποιήσει την παρ 2β του άρθρου 20 του καταστατικού της Ομοσπονδίας 
μας, καταθέτοντας στις 30 Μαΐου αίτηση για την διενέργεια εκτάκτου συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με 
αποκλειστικό θέμα την υλοποίηση των αποφάσεων του 21ου συνεδρίου. 

• Την σχετική αίτηση συνυπέγραψαν άλλα εννέα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., αφού η διάταξη του 
καταστατικού απαιτεί για να γίνει αποδεκτό το αίτημα, την συναίνεση τουλάχιστον του 1/5 του αριθμού των 
μελών του Δ.Σ.  

• Το προεδρείο αντέδρασε στην κίνηση αυτή ανακοινώνοντας τακτικό Δ.Σ. στις 7 Ιουνίου, δίχως όμως να 
συμπεριλαμβάνει ξεκάθαρο το θέμα που υποβλήθηκε με την σχετική αίτηση που κατατέθηκε για έκτακτο Δ.Σ.  

• Η Ε.Α.Κ.Π. μέχρι και την ώρα που γράφετε αυτή η ανακοίνωση, ζήτησε επίμονα από το προεδρείο να 
συμπεριληφθεί ως 1ο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, αλλά μέχρι στιγμής το προεδρείο με καθησυχαστικές 
και παρελκυστικές διαβεβαιώσεις, προσπαθεί να αποφύγει την συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος.  

Η Ε.Α.Κ.Π. απευθύνει ΚΑΛΕΣΜΑ στις διοικήσεις όλων των Ενώσεων να παρέμβετε με κάθε πρόσφορο μέσο 
(γραπτό υπόμνημα, φυσική παρουσία κ.λ.π.) προς το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., ώστε στην αυριανή συνεδρίαση να 
παρθεί απόφαση για έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και την ανάλογη προετοιμασία  (περιοδείες, συνεντεύξεις τύπου, ανάρτηση πανό σε 
κεντρικές υπηρεσίες κ.λ.π.). Επίσης καλεί όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να πάρουν ξεκάθαρη θέση.   

Το ΤΕΚΜΗΡΙΟ της ΑΓΝΟΙΑΣ δεν υπάρχει πλέον για ΚΑΝΕΝΑ συνδικαλιστικό συλλογικό όργανο του Π.Σ.        
Όλοι είμαστε γνώστες για το τι έχει συμβεί και για το ποιές ανατροπές έρχονται στο άμεσο μέλλον.  

Για  την  Ε.Α.Κ.Π. 
Η  Εκτελεστική  Γραμματεία 
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