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                                                                          Προς: Το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της
                                                                                     Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών 
                                                                                     ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. )

                                                                     Κοιν/ση: Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
                                                                                     Εργαζόμενους στο Π.Σ.

Θέμα: Κοινοποίηση των καταστατικών των πρωτοβάθμιων ενώσεων - μελών της Ομοσπονδίας

Συνάδελφοι

Με ανακοίνωσή μας στις 19-1-2018 ενημερώσαμε το προεδρείο της Ομοσπονδίας, τις πρωτοβάθμιες
ενώσεις  και  όλους  τους  συναδέλφους,  για  τις  παράτυπες  φωτογραφικές  τροποποιήσεις  που
διαπιστώσαμε  ότι  πραγματοποίησε  στο  καταστατικό  της,  η  Ένωση  Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού
Σώματος περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης.  Οι τροποποιήσεις  αυτές έρχονται  σε
πλήρη  αντίθεση  με  το  καταστατικό  της  Ομοσπονδίας  και  τον  νόμο  1264/1982,  γιατί
περιλαμβάνουν  διακρίσεις και εμπόδια στην εκλογή των συναδέλφων – μελών, στο Διοικητικό
Συμβούλιο του συγκεκριμένου σωματείου. Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ουδέποτε ενημερώθηκε για τις
τροποποιήσεις, καθώς και για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, την προβλεπόμενη απαρτία και
την απαιτούμενη πλειοψηφία  στη Γενική Συνέλευση της συγκεκριμένης Ένωσης.

Τίθεται  λοιπόν,  ζήτημα  εγκυρότητας  των  τροποποιήσεων  και  ζήτημα  νομιμοποίησης  των
αντιπροσώπων της Ένωσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Μέχρι σήμερα, παρά τη γνωστοποίηση του συγκεκριμένου σοβαρού ζητήματος από την Ε.Α.Κ.Π.,
δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση και ενημέρωση από το προεδρείο της Ομοσπονδίας. Με την ανοχή
που επιδεικνύει το προεδρείο σε ότι αφορά την παραβίαση της καταστατικής λειτουργίας από μέλη
της Ομοσπονδίας, υπάρχει πιθανότητα και άλλες ενώσεις να έχουν προβεί σε ανάλογες τροποποιήσεις
των καταστατικών τους, με παράνομες και αντιδημοκρατικές διαδικασίες.         

Καλούμε το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να ζητήσει από όλες τις πρωτοβάθμιες ενώσεις - μέλη
της να αποστείλουν άμεσα τα καταστατικά τους όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
και να τα κοινοποιήσει σε όλες τις παρατάξεις και τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Έχουν ευθύνη όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που αποτελούν και  τη
Διοίκηση  αυτής,  να  γνωρίζουν  εάν  τηρείτε  η  προβλεπόμενη  καταστατική  λειτουργία  των
πρωτοβάθμιων ενώσεων - μελών της.  

Η διασφάλιση  της  απρόσκοπτης  και  ισότιμης  συμμετοχής  των  εργαζομένων.  Η σωστή  και
δημοκρατική  λειτουργία  των  συνδικαλιστικών  οργάνων,  είναι  υποχρέωση  όλων  μας.  Με  το
παρόν έγγραφό μας καλούμε τις υπόλοιπες παρατάξεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, να πάρουν
θέση για το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα που αναδεικνύουμε.

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
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