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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
  

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Βορείου Αιγαίου καταγγέλλει την 
απαράδεκτη πρακτική της πλειοψηφούσας παράταξης (Ενιαία Πρωτοβουλία 
Πυροσβεστών), στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας, η οποία για δεύτερη 
φορά συνεδρίασε απουσία των μελών που εκπροσωπούν την Ε.Α.Κ.Π. στο 
πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.  
 

  Ενώ συνάδελφοι,  στο προηγούμενο  Δ.Σ. είχε αποφασιστεί, η ημερομηνία 
της συνεδρίασης του να ορίζεται μετά απο συνεννόηση του προέδρου με 
τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου, σύμφωνα και με την πρακτική των 
προηγούμενων ετών, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή Δ.Σ. δύο μέρες πριν 
μέσω φαξ χωρίς καμία άλλη  επικοινωνία και χωρίς να γνωρίζει ο 
αποστολέας αν βρισκόμαστε στην υπηρεσία ώστε να το παραλάβουμε.  
  

  Σκόπιμα, πιστεύουμε, η πλειοψηφούσα παράταξη της Ενιαίας 
Πρωτοβουλίας Πυροσβεστών  αποκλείει την Ε.Α.Κ.Π. απο τα Διοικητικά 
Συμβούλια, αφού ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν είναι εφικτό,  ακόμα και αν 
λαμβάναμε γνώση για την ανακοίνωση αμέσως, σε μια μόλις ημέρα να 
τροποποιήσουμε τους προγραμματισμούς και της υπηρεσίας, αλλα και τους 
προσωπικούς και να μεταβούμε στη Μυτιλήνη, για να συμμετέχουμε στο 
συγκεκριμένο συμβούλιο. 
  

  Από όλες τις συνεδριάσεις έπειτα από τη συγκρότηση του συμβουλίου, φάνηκαν 
οι προθέσεις τους, αφού δεν υπήρξε από την Ε.Π.Π. ούτε μια πρόταση που 
να αφορά την επίλυση κάποιου εργασιακού ζητήματος των υπαλλήλων της 
περιφέρειας μας, παρά μόνο υπήρξε  συμφωνία  σε  πρόταση  που κατέθεσε η 
Ε.Α.Κ.Π. που αφορούσε την έγγραφη διαμαρτυρία προς τη Φυσική Ηγεσία για το 
ζήτημα του τραυματισμού του συναδέλφου Τζαναβάρη και την καθυστέρηση της 
ολοκλήρωσης της Ε.Δ.Ε. 
   

  Χαρακτηριστικό του εκφυλισμού στον οποίο οδηγούμαστε, είναι οτι δεν έχουν 
ενημερωθεί οι συνάδελφοι - μέλη του σωματείου για καμία ενέργεια του 
προεδρείου, καθώς και  για το σχέδιο δράσης που κάθε μήνα μπαίνει στην 
ημερήσια διάταξη. 
  

  Ούτε καν δελτίο τύπου για την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. δεν έχει σταλεί, 
ενώ η συγκεκριμένη συνεδρίαση (στην οποία δεν συμμετείχε η Ε.Α.Κ.Π. και πάλι 



με ευθύνη του προεδρείου), δεν έχει ακόμα καταγραφεί στα πρακτικά 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
  

  Επίσης δεν έχει μπει καθόλου στην ημερήσια διάταξη η προετοιμασία για 
την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, η οποία θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με 
το καταστατικό και ήδη διανύουμε τον τρίτο μήνα. 
  

  Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, γνωρίζεται όλοι οτι η παράταξη μας πάντα ήταν 
απέναντι σε όσους επιβουλέυονται τη λειτουργία του σωματείου και ότι μετά από 
προσπάθεια καταφέραμε να ανασυντάξουμε τη λειτουργία της Ένωσής μας, 
υλοποιώντας τις βασικές  και ουσιαστικές διαδικασίες (μέρος αυτών 
αποτελεί και η διεξαγωγή των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων που δεν είχε 
πραγματοποιηθεί για αρκετά χρόνια). 
 

  Για αυτό και κατανοούμε γιατί η πλειοψηφούσα παράταξη φοβάται και  
αποφεύγει με κάθε τρόπο την αντιπαράθεση με την Ε.Α.Κ.Π. αφού γνωρίζουν 
ότι θα σταθούμε εμπόδιο στις πρακτικές τους που στοχεύουν στον πλήρη 
εκφυλισμό και την υπονόμευση της δράσης του σωματείου. 
 

  Συνάδελφοι σας καλούμε όλους να στηρίξετε τις προσπάθειες της Ε.Α.Κ.Π. 
ακόμα και όσοι δεν την στηρίξατε εκλογικά αλλά έχετε εκτιμήσει  την προσφορά 
της και τους αγώνες της όσο αφορά την επίλυση των προβλημάτων των 
εργαζομένων της περιφέρειας μας. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
 

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

Καραπέτης Ζαχαρίας – Παράλαιμος Λευτέρης 
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