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                                                                 ΠΡΟΣ : Κύριο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος  
                                                                              Μπονάτσο  Παναγίωτη  
                                                                        

   ΘΕΜΑ: « Συνάντηση εργασίας »  
 
    Κύριε Αρχηγέ  
   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας είναι υποχρεωµένο να σας υπενθυµίσει ότι µε το από 14/11/2011 υπ 
αρίθµ. 323 έγγραφο µας είχε αιτηθεί συνάντηση εργασίας µαζί σας. 
 
   Κύριε Αρχηγέ εκτιµούµε ότι οι τρείς µήνες που έχουν µεσολαβήσει από την κοινοποίηση 
του αιτήµατος µας είναι ένα αρκετά µεγάλο διάστηµα για την ολοκλήρωση της ενηµέρωσης 
σας για τα ζητήµατα του κλάδου ως νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος, δεδοµένο 
το οποίο µας ζητήθηκε να λάβουµε υπόψη µας συνέπεια σχετικής υπόµνησης µας για την 
πραγµατοποίηση της συνάντησης τον ∆εκέµβριο του 2011.    
 
   Λόγω όµως ότι µία σειρά ζητήµατα που αφορούν τον κλάδο µας όπως αυτά που 
αναφέρονται στο πλαίσιο που σας έχουµε κοινοποιήσει στο αρχικό µας έγγραφο και για τα 
οποία έχουν έντονη ανησυχία οι εργαζόµενοι που εκπροσωπούµε είναι: 

• Είτε σε πλήρη εξέλιξη αλλά προς άγνωστη κατεύθυνση όπως ο κανονισµός 
µεταθέσεων, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Π.Σ., η κατανοµή των οργανικών θέσεων 
κ.λ.π   

• Είτε σε πλήρη αδράνεια όπως το ωράριο, τα οφειλόµενα ρεπό - οδοιπορικά 
µεταθέσεων- δασικό επίδοµα, γονικές άδειες, υγιεινή και ασφάλεια κ.λ.π .  

   
    Για τους λόγους αυτούς κύριε Αρχηγέ ευελπιστούµε στην θετική ανταπόκριση σας για 
ορισµό της συνάντησης εργασίας φυσικά στα χρονικά πλαίσια των δικών σας υποχρεώσεων 
και ότι δεν θα βρεθούµε για µία ακόµη φορά αντιµέτωποι όχι µόνο εµείς αλλά γενικότερα τα 
συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου µας µε καταδικασµένες πρακτικές του πρόσφατου 
παρελθόντος.  
 

                                              Για  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο   
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