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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ 

ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 

 Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

  Στις 4 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), για τη συγκρότηση σε σώμα και την κατανομή των θέσεων 

του προεδρείου. 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με βάση τις θέσεις της για τα εργασιακά και 

οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τους πυροσβέστες, αλλά και τις αγωνιστικές δράσεις που 

πρότεινε και στο 19ο συνέδριο της Ομοσπονδίας, κατέθεσε πρόταση για αναλογικό - 

αντιπροσωπευτικό προεδρείο, με τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση όλων των συνδικαλιστικών 

παρατάξεων. Η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε, ώστε να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για να μπει σε αγωνιστική κίνηση και να οργανωθεί όσο γίνεται καλύτερα, το 

Διοικητικό Συμβούλιο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου. Η πρόταση της 

Ε.Α.Κ.Π. καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. και κατά την ψηφοφορία που 

ακολούθησε η παράταξή μας ψήφισε λευκό. 
 

  Το σύνολο των θέσεων του προεδρείου κατέλαβαν οι παρατάξεις της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και της 

«ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ», με τη στήριξη και από την παράταξη των 

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ».  
   

  Στη συνέχεια της συνεδρίασης η Ε.Α.Κ.Π. επέμεινε στην πρότασή της για διεξαγωγή 

κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο, με άμεση συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο 

Υπουργείο, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία μας. 
Παράλληλα να υπερασπιστούμε τα εργασιακά δικαιώματά μας, που καταπατώνται και στη φετινή 

αντιπυρική περίοδο (πρόσφατα παραδείγματα οι συνθήκες που εργάστηκαν αρκετοί συνάδελφοί 

μας, στις πυρκαγιές της Βοιωτίας και της Λάρισας).  

 

  Το νέο προεδρείο της Ομοσπονδίας και όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις του Δ.Σ. (Α.Ε.Π. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΟΛΟΙ 

ΜΑΖΙ), απέρριψαν για ακόμα μια φορά την πρότασή μας και παρέπεμψαν σε μελλοντικές 

νομικές ενέργειες και σε επαφές με την κυβέρνηση και τη Φυσική Ηγεσία. Καμιά κουβέντα και 

καμία αναφορά για αγώνες και δράσεις, που θα έπρεπε να αποτελούν το βασικό όπλο της 

Ομοσπονδίας, προκειμένου να υπερασπιστεί τα πραγματικά συμφέροντα των πυροσβεστών που 

εκπροσωπεί.  
 

 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Για το σύνολο των αρνητικών εξελίξεων που διαδραματίζονται και σε εργασιακό, αλλά και 

σε συνδικαλιστικό επίπεδο, είχαμε προειδοποιήσει. Επαληθευόμαστε πλήρως. 
 

  Παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς που υπάρχουν στο συνδικαλιστικό μας χώρο, θα 

συνεχίσουμε την προσπάθειά για να υλοποιήσουμε το πλαίσιο δράσης που έχουμε προτείνει. Θα 

συνεχίσουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση και τη μαζικοποίηση των σωματείων μας. 
 

  Σας καλούμε να ανταποκριθείτε σε όλες τις πρωτοβουλίες της Ε.Α.Κ.Π., για να 

αντισταθούμε απέναντι στην πολιτική που δημιουργεί τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα 

και στη δουλειά μας και στη ζωή μας γενικότερα. 

   
Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Tο μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης 
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