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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Σε µια περίοδο διαρκούς έντασης της ολοµέτωπης επίθεσης κατά των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των
λαϊκών στρωµάτων, από το µαύρο αντιδραστικό µέτωπο τρόικας – µεγαλοεργοδοσίας – κυβέρνησης κοµµάτων της πλουτοκρατίας, µε την αµέριστη συνδροµή της πλειοψηφίας των Μ.Μ.Ε., οι εκπρόσωποι του
κυβερνητικού συνδικαλισµού στο πυροσβεστικό συνδικαλιστικό κίνηµα όπως και σε όλους τους εργασιακούς
χώρους, συνεχίζουν να προκαλούν µε τη στάση και την απραξία τους, διευκολύνοντας έτσι µε τον καλύτερο
τρόπο την επέλαση της αντιλαϊκής πολιτικής που στοχεύει στην πλήρη ισοπέδωση όλων των εργατικών
κατακτήσεων.
Πέραν των γενικών προβληµάτων που απασχολούν όλους τους εργαζόµενους της χώρας, ιδιαίτερα τη
συγκεκριµένη χρονική περίοδο προκύπτουν σηµαντικά ζητήµατα για το πυροσβεστικό προσωπικό, που
απαιτούν άµεσες λύσεις µε δυναµική – αγωνιστική απάντηση. Συγκεκριµένα:


Η σύσταση του νέου στρατιωτικού µισθολογίου που θα επιφέρει περαιτέρω πετσόκοµµα στις ήδη
πενιχρές αποδοχές των ενστόλων, όπως έχουν διαµορφωθεί από τις περικοπές που έχουν επιβληθεί.
Πολύτιµη βοήθεια στην εξέλιξη αυτή προσφέρει και η κοινή πρόταση των οµοσπονδιών των Σωµάτων
Ασφαλείας για ένα µισθολόγιο που βυθίζει τους εργαζόµενους στη φτώχεια και την ανέχεια,
προσαρµοσµένο πλήρως στις επιταγές της πλουτοκρατίας και των πολιτικών εκφραστών της. Στη
συνάντηση αντιπροσωπείας του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 15-2-2012 µε τον Γενικό Γραµµατέα
∆ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανακοινώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης
και για την κατάργηση των µισθολογικών προαγωγών που ισχύουν στο στρατιωτικό µισθολόγιο,
πέραν των άλλων περικοπών.



Η συνέχιση της εφαρµογής αντεργατικών ωραρίων µε απλήρωτη υπερεργασία και η απεµπόληση
του δίκαιου χρόνιου αιτήµατος µας για την εφαρµογή πλήρους πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας και
πραγµατικής αµοιβής για την υπερεργασία, έπειτα και από το υπ. αριθµ. 324/23-12-2011 έγγραφο
του προεδρείου της Οµοσπονδίας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που κοινοποιήθηκε και
στον Αρχηγό Π.Σ., µε το οποίο ζητείται «η επαναθεσµοθέτηση του 24ώρου ως σταθερό ωράριο
εργασίας και η επαναφορά του στις υπηρεσίες του Π.Σ. όπου η συντριπτική πλειοψηφία των
πυροσβεστών το επιθυµεί», χωρίς όµως να τονίζεται η απαίτηση για την εξασφάλιση των ηµερήσιων
αναπαύσεων και του σταθερού χρόνου εργασίας. Η συγκεκριµένη λαϊκίστικη επιλογή από το
προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αγνοεί προκλητικά τις δεκάδες καταγγελίες συναδέλφων που εργάζονται
µε το συγκεκριµένο ωράριο, ότι δεν τους χορηγούνται επί µήνες ολόκληρους οι τακτικές ηµερήσιες
αναπαύσεις (ρεπό), αναγκάζοντας τους σε συνεχόµενη εργασία 24 ωρών µε 48 ώρες ελευθερία, χωρίς
να υπολογιστεί η υπερεργασία που προκύπτει από τα επιχειρησιακά συµβάντα. Επιπλέον η τακτική
αυτή προσφέρει πολύτιµη βοήθεια στην πολιτική και φυσική ηγεσία, που µεθοδεύουν σύµφωνα µε όσα
διαρρέουν από τα υπηρεσιακά επιτελεία, το σπάσιµο του σταθερού ηµερήσιου - εβδοµαδιαίου
χρόνου εργασίας, µε την δυνατότητα επιβολής µεταξύ 4 διαφορετικών τύπων ωραρίου όπως 8ωρο,
12ωρο, 16ωρο, 24ωρο, σε εφαρµογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελαστικό ωράριο
εργασίας σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, µε ευθεία υπονόµευση και αµφισβήτηση του σταθερού
χρόνου εργασίας.



Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Π.Σ. µε την οποία επιχειρείται η κατάργηση 40 και πλέον
υπηρεσιών, σταθµών και κλιµακίων, η κατάργηση όλων των οργανικών κενών θέσεων και η ένταξη
στην οργανική δύναµη του σώµατος των πυροσβεστών 5ετούς θητείας, χωρίς πλήρη εργασιακά και
επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχει καταγγελθεί από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. η
απαξίωση που επέδειξε η επιτροπή αναδιάρθρωσης προς τους 2 εκπροσώπους της οµοσπονδίας που
συµµετείχαν στις συνεδριάσεις, στερώντας τους το δικαίωµα ψήφου.
Η θέση που κατατέθηκε από τους εκπροσώπους για καµιά κατάργηση υπηρεσίας σταθµού ή κλιµακίου,
προτείνοντας παράλληλα αναβάθµιση όλων των υπηρεσιών σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες,
εκφράζει πλήρως και την πάγια θέση της παράταξής µας.

Οι αντιδράσεις τοπικών, αυτοδιοικητικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων για τις
καταργήσεις πυροσβεστικών υπηρεσιών στις περιοχές τους που προήλθαν έπειτα από ενέργειες της
Ε.Α.Κ.Π., έχουν φέρει σε δύσκολη θέση την πολιτική ηγεσία, γεγονός που την υποχρέωσε σε έκδοση
σχετικού δελτίου τύπου και πιθανόν να οδηγήσουν σε αναδίπλωση και τη φυσική ηγεσία σε ότι αφορά
το αρχικό σχέδιο κατάργησης υπηρεσιών και ίσως για το λόγο αυτό δεν έχει αποσταλεί µέχρι τώρα
προς την οµοσπονδία, το οριστικό πόρισµα της επιτροπής. Οι αντιδράσεις αυτές εάν συνεχιστούν στον
ίδιο βαθµό σε συνδυασµό µε τη δράση της παράταξης της Ε.Α.Κ.Π., µπορούν να αποτρέψουν την
κατάργηση των υπηρεσιών, όπως έγινε και τα δύο προηγούµενα χρόνια έπειτα από τα αντίστοιχα
πορίσµατα προγενέστερων επιτροπών και να επιβάλλουν την πραγµατική αναδιοργάνωση αναβάθµιση που έχει ανάγκη το Π.Σ.
 Η επικείµενη έκδοση του νέου κανονισµού µεταθέσεων που το αντιδραστικό του περιεχόµενο είναι
γνωστό σε όλους από τη δηµοσίευση του σχεδίου Π.∆. στην επίσηµη ιστοσελίδα του Α.Π.Σ. και
σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας που έφερε στο προσκήνιο η Ε.Α.Κ.Π.
συστήνεται να γίνει ακόµη πιο αντιδραστικό, αφού η βασική της κατεύθυνση είναι να µην λογίζεται ο
τόπος συµφερόντων ως λόγος µετάθεσης, αλλά µόνο οι υπηρεσιακές ανάγκες. Είναι σίγουρο ότι η
εφαρµογή του όταν υπογραφεί, σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και την κάλυψη
των κενών οργανικών θέσεων από τους πενταετούς θητείας πυροσβέστες, θα επιφέρει το ξεσπίτωµα
αρκετών συναδέλφων προκειµένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε όλη την επικράτεια.
Επιπλέον αναµένεται η καινούργια τροποποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος που αφορά όλους τους
εργαζόµενους και περιλαµβάνει περεταίρω περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις όπως και στο
εφάπαξ βοήθηµα, καθώς και νέα συνένωση των επικουρικών ταµείων και µετατροπή ορισµένων εξ αυτών σε
επαγγελµατικά, όπως ορίζει ο νόµος Ρέππα.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 19-1-2012, η Ε.Α.Κ.Π.
κατέθεσε για ακόµη µία φορά πρόταση για ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση µε κοινή κάθοδο όλων των
πρωτοβάθµιων σωµατείων στην Αθήνα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την οριστική επίλυση
όλων των παραπάνω επίκαιρων αιτηµάτων, προσθέτοντας και την απαίτηση για άµεση πληρωµή όλων των
δεδουλευµένων ρεπό. Η πρότασή απορρίφθηκε από τις παρατάξεις της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και της Π.Α.Σ.Κ.Π. και
δεν τέθηκε σε ψηφοφορία µε ευθύνη του προεδρείου.
Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει και την «διάθεση αγωνιστικότητας» που κατά τα άλλα επιδεικνύουν οι
οµοσπονδίες των Σ.Α. που το πλαίσιο τους στηρίζεται από τις δύο παρατάξεις και αποδεικνύει περίτρανα ότι η
στάση και η δράση τους περιορίζεται στα στενά όρια της «εργασιακής ειρήνης» που επιβάλλουν οι αρχές του
κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισµού. Με δεδοµένο όµως τον προσανατολισµό και την προσήλωση
τους στις αποφάσεις των κοµµατικών τους κηδεµόνων, προσπαθούν εναγωνίως το τελευταίο διάστηµα να
µεταθέσουν εντέχνως την ευθύνη για την ντε φάκτο επιβολή των νέων βάρβαρων αντεργατικών µέτρων στα
Σ.Α., όχι στην δική τους µεσοβέζικη υπονοµευτική τακτική και την ανυπαρξία αγωνιστικών αντιδράσεων, αλλά
στην απαγόρευση που επιβάλει το σύνταγµα για τα Σ.Α. στην άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας!!!
Η εκτίµηση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών είναι ότι η οριστική δικαίωση των
προσδοκιών των πυροσβεστών όπως και όλων των εργαζόµενων της χώρας, θα επέλθει αποκλειστικά
µέσα από το δρόµο του αγώνα.
•
Στη βάση καλούµε όλους τους εργαζόµενους στο Π.Σ. να συζητήσουν µέσα στους χώρους δουλειάς την
ανάγκη της αγωνιστικής αντεπίθεσης απέναντι στην ενιαία επίθεση εργοδοσίας, κυβέρνησης, και τρόικας,
ώστε να δοθεί άµεσα ισχυρή απάντηση µε κλιµάκωση του αγώνα, µε στόχο να µην παρθεί κανένα νέο
αντεργατικό – αντιλαϊκό µέτρο και να καταργηθούν όλα τα βάρβαρα µέτρα που πήραν οι κυβερνήσεις
Π.Α.Σ.Ο.Κ. – Ν.∆. µε την στήριξη και τη συµµετοχή του ΛΑ.Ο.Σ. και έχουν µετατρέψει τη ζωή µας σε κόλαση.
•
Η παράταξή µας συνεχίζει τον αγώνα προς την κατεύθυνση αυτή, προετοιµάζοντας τις αντιδράσεις σε
τοπικό και κεντρικό επίπεδο και παράλληλα καταθέτει τις προτάσεις – θέσεις της ( βλέπε αρχική σελίδα
site ) για όλα τα εργασιακά ζητήµατα του πυροσβεστικού προσωπικού, µε στόχο την προοπτική της πλήρους
ταύτισης µε αντίστοιχα αιτήµατα όλων των εργαζόµενων της χώρας, ώστε να δυναµώσει το ταξικό
συνδικαλιστικό κίνηµα που αποτελεί την µοναδική ελπίδα στο λαό µας για την πλήρη ανατροπή της
υπάρχουσας αντιλαϊκής πολιτικής και την ανάδειξη ενός διαφορετικού δρόµου ανάπτυξης που θα εξυπηρετεί
τα δικά του συµφέροντα και όχι των εκµεταλλευτών του.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π.
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