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ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
  Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου στην Αθήνα, η ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία των          
Ομοσπονδιών και των Ενώσεων των πυροσβεστών - αστυνομικών - λιμενικών, με πορεία στο Υπουργείο 
Οικονομικών, τη Βουλή και την επίδοση των ψηφισμάτων διαμαρτυρίας από τα  προεδρεία των 
συνδικαλιστικών οργάνων. 
  Και από αυτή την κινητοποίηση απουσίαζε η μαζικότητα και ο δυναμισμός, με ευθύνη των ηγεσιών των 
τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων, που δεν οργάνωσαν και δεν προετοίμασαν όπως θα έπρεπε τη 
συγκεκριμένη διαμαρτυρία. 
  Καθ΄ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα απουσίαζαν από τους χώρους εργασίας και δεν ενημέρωσαν 
τους συναδέλφους για την αναγκαιότητα της καθολικής συμμετοχής και αντίστασης, ενάντια στις πολιτικές 
που ισοπεδώνουν τα στοιχειώδη δικαιώματά μας.       
  Δεν συντόνισαν τη δράση τους με συνδικάτα και φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος, για κοινό      
μέτωπο απέναντι στο σύνολο των αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων, που πλήττουν τους ένστολους  και 
όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.  
  Το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε περιλαμβάνοντας όλες τις ανατροπές στην επικουρική μας ασφάλιση 
και πρόνοια, με νέες μεγάλες απώλειες στις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ που σταδιακά θα 
επιφέρουν τη διάλυση των ταμείων μας, υπεξαιρώντας με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα που καταβάλλαμε 
όλα  τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να μας αποδοθούν οι συγκεκριμένες παροχές.  
  Επίσης, οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προωθούν ως βασικό πυλώνα την επαγγελματική και ιδιωτική 
ασφάλιση, προς όφελος των τραπεζιτικών και χρηματοοικονομικών ομίλων και γενικότερα των                 
μεγαλοεπιχειρηματιών, επιλογή που στηρίζεται και από διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις !!!!!!!!!!!!!  
  Παράλληλα η κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί και να μην εφαρμόζει την απόφαση του Σ.τ.Ε. για την          
κατάργηση των περικοπών, με επιστροφή των αναδρομικών και την επαναφορά των αποδοχών μας στα 
επίπεδα του Ιουλίου του 2012.       
  Σε ότι αφορά την παράσταση διαμαρτυρίας των συνδικαλιστικών οργάνων των πυροσβεστών ενάντια 
στις τροποποιήσεις που επιφέρει το Π.Δ. 93/2014 στον Κανονισμό Μεταθέσεων, που είχε ανακοινωθεί 
από το προεδρείο της Ομοσπονδίας για μετά το τέλος της κινητοποίησης των Ομοσπονδιών Σ.Α. με τόπο 
διεξαγωγής το Αρχηγείο Π.Σ. και όχι το Υπουργείο όπως είχε προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. οι εξελίξεις ήταν οι     
ακόλουθες:  

  Ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους συναδέλφους έξω από τη Βουλή, ότι 
η παράσταση διαμαρτυρίας «πραγματοποιήθηκε μετά την απόδοση των ψηφισμάτων των                       
Ομοσπονδιών στους εκπροσώπους των κομμάτων, μόνο με την παρουσία αντιπροσωπείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που αποτελούταν από τον ίδιο, τον Γραμματέα και τον Ταμία 
της             Ομοσπονδίας» και σε πλήρη άγνοια όλων των παρευρισκομένων συναδέλφων 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  Το ίδιο το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας λοιπόν, με την πάγια παρελκυστική τακτική του, βάζει   
πλάτη για μια ακόμα φορά στην επιβολή ενός νομοθετικού εκτρώματος, που θα εξαθλιώσει οικονομικά 
και ηθικά τους περισσότερους από εμάς. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι και από τη συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνονται πλήρως οι εκτιμήσεις και οι 
προειδοποιήσεις της Ε.Α.Κ.Π. για το ρόλο του κυβερνητικού συνδικαλισμού στο χώρο μας και τις μεγάλες 
ευθύνες που φέρει ως κύριος αρωγός των πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων, που ευθύνονται για τη 
σημερινή δραματική κατάσταση που βρισκόμαστε.   
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ - ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΥ ΕΞΑΘΛΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ     
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Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία 
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