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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

   

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
Στις 4 – 7 – 2012 συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας για τη συγκρότηση σε σώµα και την 
κατανοµή των θέσεων του προεδρείου. 
Στη συγκεκριµένη συνεδρίαση η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών λαµβάνοντας υπόψη: 

§ Τις αρχαιρεσίες του 14ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου του δευτεροβάθµιου συνδικαλιστικού µας 
οργάνου, όπου το εκλογικό σώµα δεν έδωσε αυτοδυναµία σε κανένα συνδυασµό. 

§ Τη θέση στην οποία κατετάγη το ψηφοδέλτιο της παράταξης, σύµφωνα µε το εκλογικό αποτέλεσµα και 
την ετυµηγορία των συναδέλφων. 

κατάθεσε πρόταση για σύνθεση αναλογικά αντιπροσωπευτικού προεδρείου, σύµφωνα µε το ποσοστό των 
ψήφων της κάθε παράταξης και κύριο γνώµονα την αναλογική δηµοκρατική αρχή που αποτελεί και αρχή για όλο 
το συνδικαλιστικό κίνηµα, µε κατανοµή των θέσεων ως εξής: 
  
Πρόεδρος:                                                      Από την παράταξη της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. ως 1ο ψηφοδέλτιο σε ψήφους 
Γενικός Γραµµατέας:                                     Από την παράταξη Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες ως 2ο ψηφοδέλτιο 
                                                                         σε ψήφους                                                                                                      
Α΄ Αντιπρόεδρος:                                          Από την παράταξη της Ε.Α.Κ.Π. ως 3ο ψηφοδέλτιο σε ψήφους 
Β΄ Αντιπρόεδρος:                                          Από την παράταξη Πρώτα Πυροσβέστες ως 4ο ψηφοδέλτιο  
                                                                         σε ψήφους                                                                                                                      
Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας:           Από τη ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
Οργανωτικός Γραµµατέας:                           Από τη ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραµµατέας: Από τους Ανεξάρτητους Πυροσβέστες 
Ταµίας:                                                           Από τη ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
Αναπληρωτής Ταµίας:                                 Από τη ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων:                 Από τους Ανεξάρτητους Πυροσβέστες  
Υπεύθυνος Επαρχίας:                                  Από την Ε.Α.Κ.Π. 
 
Με βάση την ανωτέρω πρόταση, όλες οι παρατάξεις κρίνονται από τις θέσεις, τη στάση και τη δραστηριότητά 
τους, στην αντιµετώπιση όλων των ζητηµάτων που απασχολούν τους πυροσβέστες και τον Ελληνικό λαό. 
Παράλληλα τονίστηκε από τα µέλη µας ότι η παράταξη της Ε.Α.Κ.Π. θα συµµετέχει στο ∆.Σ. µε τις θέσεις και το 
πλαίσιο αρχών της, και ότι δεν είναι διατεθειµένη να συµµετάσχει σε προεδρείο που δεν θα υπάρχει 
αντιπροσώπευση από όλες τις παρατάξεις. 
Η πρόταση µας απορρίφθηκε από το σύνολο των άλλων παρατάξεων και στη συνέχεια ακολούθησε 
ψηφοφορία για την κατανοµή των θέσεων του προεδρείου, χωρίς τη συµµετοχή της Ε.Α.Κ.Π. που τα µέλη της 
δήλωσαν παρόντες κατά τη διαδικασία. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας έδωσε όλες τις θέσεις στην 
πλειοψηφούσα παράταξη (∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), µε τη συνδροµή του µέλους της παράταξης «Πρώτα Πυροσβέστες», 
καθώς και ενός µέλους των «Ανεξάρτητων Πυροσβεστών» (Π.Α.Σ.Κ.Π. µε συνεργαζόµενους πρώην µέλη της 
∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.).   
Στη συνέχεια η παράταξη µας απεύθυνε κάλεσµα προς όλες τις παρατάξεις που απαρτίζουν το ∆.Σ. της 
Οµοσπονδίας, για διεξαγωγή άµεσων αγωνιστικών κινητοποιήσεων στην κατεύθυνση που η Ε.Α.Κ.Π. 
πρότεινε και στο συνέδριο σύµφωνα µε το διεκδικητικό της πλαίσιο, ξεκινώντας την αγωνιστική δράση από τον 
Ιούλιο, για τα τρέχοντα βασικά ζητήµατα του εργασιακού µας χώρου όπως: 

§ Προσλήψεις προσωπικού και κατοχύρωση της µόνιµης και σταθερής δουλειάς για όλους, µε 
κατάργηση των ελαστικών µορφών εργασίας.  

§ Εφαρµογή ανθρώπινου ωραρίου εργασίας (όπως προτείνεται στο πλαίσιο αιτηµάτων της 
Ε.Α.Κ.Π.).  

§ Κατάργηση όλων των µορφών επιφυλακών που γίνονται για να καλύψουν πάγιες ανάγκες της 
υπηρεσίας.  
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§ Σύσταση νέου αξιοκρατικού κανονισµού µεταθέσεων.  
§ Αποτροπή της κατάργησης υπηρεσιών από την ψευδεπίγραφη αναδιάρθρωση. 
§ Εφαρµογή των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.  
§ Χορήγηση επαρκούς αµοιβής για υπερωριακή εργασία. 
§ Καταβολή της αµοιβής για τα οφειλόµενα ρεπό, εκτός έδρας και οδοιπορικά έξοδα µετάθεσης, 

στους δικαιούχους.  
§ Χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων, σε όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ.  
§ Ακύρωση των παράνοµων και καταχρηστικών πειθαρχικών ποινών.  
§ Πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώµα των τέκνων των θανόντων συναδέλφων µας κατά την 

εκτέλεση του καθήκοντος. 
Επίσης επανάφερε τα ψηφίσµατα µε τις προτάσεις της που δεν είχαν τεθεί σε ψηφοφορία προς έγκριση στο 
συνέδριο µε ευθύνη των δύο εκ των τριών µελών του προεδρείου του ανωτέρω οργάνου, που αφορούσαν τη 
συµµετοχή όλων των συµβασιούχων συναδέλφων στα πρωτοβάθµια σωµατεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τη 
µείωση των εισφορών των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων προς την Οµοσπονδία. 
Το σύνολο των προτάσεων της Ε.Α.Κ.Π. παραπέµφθηκε από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. µε τη 
σύµφωνη γνώµη και των άλλων παρατάξεων για το επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προβάλλοντας ως 
αιτιολογικό την επικείµενη πρόσκληση για συνάντηση µε τη Πολιτική και Φυσική ηγεσία. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Η δεινή κοινωνικοοικονοµική θέση που βρίσκεται ο λαός µας σε συνδυασµό µε τις γενικότερες αντιδραστικές 
εξελίξεις στα εργασιακά ζητήµατα, καθώς και η υπάρχουσα αρνητική κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνηµα, 
δικαιώνουν καθηµερινά τις εκτιµήσεις και τις θέσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών. 
Καλούµε όλους τους συναδέλφους πυροσβέστες – αξιωµατικούς – συµβασιούχους – πολιτικό προσωπικό 
– συνταξιούχους υπαλλήλους του Π.Σ. να συµβάλουν στην ανάπτυξη και ισχυροποίηση του ταξικού πόλου 
που πρεσβεύει η Ε.Α.Κ.Π. µε προοπτική τη συνολική ρήξη και ανατροπή των αντεργατικών και αντιλαϊκών 
πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ΄ εντολή του κεφαλαίου και την 
κατάκτηση ενός πραγµατικά λαϊκού δρόµου ανάπτυξης.  
 

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 
Τα µέλη  του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος  
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