ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

.

Τηλ. 6978520351 - 6974499891 - 6976860551, fax: 2631026623, web site: www.eakp.gr, e mail: info@eakp.gr

Αθήνα 11 Μαΐου 2015
Προς: Τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Την Παρασκευή 08 - 05 - 2015 πραγματοποιήθηκε η τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας, κατά την οποία διαδραματίστηκαν τα εξής:
Αρχικά η Ε.Α.Κ.Π. κάλεσε το προεδρείο ( Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
(πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) και τις υπόλοιπες παρατάξεις (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.)
να πάρουν θέση για το νέο μνημόνιο που προετοιμάζει η συγκυβέρνηση και που θα επιφέρει νέα αντεργατικά αντιλαϊκά και φορομπηχτικά μέτρα σε βάρος όλων των εργαζομένων. Καμία αντίδραση δεν υπήρξε για το συγκεκριμένο
θέμα από το προεδρείο και τα μέλη των υπολοίπων συνδικαλιστικών παρατάξεων.
Στην συνέχεια, αναγνώστηκε και τέθηκε προς έγκριση ο ετήσιος διοικητικός απολογισμός χωρίς να παρατηρούνται
ουσιαστικές διαφορές από τους απολογισμούς παρελθόντων ετών. Και ο τωρινός κινείται στην ίδια παραπλανητική τροχιά
στη βάση της υποταγής και της ενσωμάτωσης, απεμπολώντας οποιαδήποτε μορφή αγωνιστικών κινητοποιήσεων και
υποβοηθώντας κυβερνητικές επιλογές και κατευθύνσεις, σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντά μας.
Και ο οικονομικός απολογισμός που είναι αλληλένδετος με τον διοικητικό και ως τέτοιος πρέπει να
αντιμετωπίζεται, διότι αποτυπώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση των ενεργειών του προεδρείου,
όπως είναι φυσικό, υπηρέτησε την παραπάνω συνειδητή συμβιβαστική επιλογή και όχι την οργάνωση και τον
συντονισμό των αγώνων μας.
Η Ε.Α.Κ.Π. αφού τοποθετήθηκε αναλυτικά και τεκμηριωμένα για όλα τα παραπάνω, καταψήφισε και τους δύο
απολογισμούς καταγγέλλοντας το προεδρείο για την παρελκυστική του τακτική και την εδραιωμένη χαλιναγώγηση του
συνδικαλιστικού μας οργάνου, προτάσσοντας την αναγκαιότητα ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος και την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, με άμεσες δυναμικές και αγωνιστικές δράσεις.
Κατά την διεξαγωγή της συζήτησης γύρω από την τροποποίηση του καταστατικού, που ετοιμάζεται ενόψει του
18ου ετήσιου τακτικού συνεδρίου, το προεδρείο προσκόμισε τις διάφορες τροποποιήσεις που επιδιώκει (υπό την μορφή
προσθηκών), από την μελέτη των οποίων προκύπτει ξεκάθαρα:
 Η μεθόδευση για μελλοντική προσχώρηση της ομοσπονδίας σε συνομοσπονδία σωμάτων ασφαλείας,
διαχωρίζοντας και επίσημα πλέον του πυροσβέστες από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (που εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία
των δημοσίων υπαλλήλων), στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση των πυροσβεστών στις υπόλοιπες δυνάμεις
καταστολής. Η απομόνωση των πυροσβεστών από το υπόλοιπο εργατικό - λαϊκό κίνημα είχε επιχειρηθεί ξανά
το 2003, αποτελώντας διακαή πόθο του τότε προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ( Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.) σε σύμπνοια με
συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ και με κυβερνητικά στελέχη. Είναι πολύ πιθανό ανάλογες διεργασίες να γίνονται και σήμερα
με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών εκπροσώπων και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Ήταν καταλυτική η
παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. κατά την διάρκεια του 6ου Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που αποκάλυψε τις
παρασκηνιακές μεθοδεύσεις του προεδρείου της Ομοσπονδίας με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές ηγεσίες των
Σ.Α. και σταμάτησε την ίδρυση συνομοσπονδίας των συνδικαλιστικών οργάνων των Σ.Α. που θα είχε ως
αποτέλεσμα την έξοδο μας από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τον περιορισμό των συνδικαλιστικών μας ελευθεριών.
Φυσικά τέτοιου είδους πρακτικές και μεθοδεύσεις δεν είναι τυχαίες. Είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των
αντιλαϊκών-αντεργατικών εγχώριων πολιτικών και Ευρωενωσιακών προσανατολισμών που καλλιεργούν στους
ένστολους την ψευδαίσθηση της διαφορετικότητας, αποβλέποντας στο να ξεκόψουν με κάθε τρόπο τον αγώνα των
ένστολων υπαλλήλων με τον υπόλοιπο λαό.
 Η επαναφορά της αύξησης των συνδρομών των πρωτοβάθμιων σωματείων προς την Ομοσπονδία, ενέργεια
που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του 15ου συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης τον Μάιο του 2013,
με την οποία προήλθε αντίστοιχη μείωση των συνδρομών προς την Ομοσπονδία κατά 0.70 ευρώ ανά μέλος. Απόφαση
που είχε ληφθεί μετά από πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. με την οποία συμφώνησαν και αρκετές πρωτοβάθμιες ενώσεις.
Όπως έχουμε τονίσει αλλεπάλληλες φορές, ουδεμία αύξηση συνδρομών δικαιολογείται από πλευράς
Ομοσπονδίας, που με κύρια ευθύνη της εκάστοτε πλειοψηφίας της, στερείται αγωνιστικής δράσης, ενώ τα
αποθεματικά του ταμείου της παρουσιάζουν εδώ και χρόνια σημαντικό πλεόνασμα και όχι έλλειμμα, εξαιτίας της
απουσίας αγωνιστικού διεκδικητικού πλαισίου.

 Η καταβολή προσπάθειας για επιμήκυνση της θητείας των συνδικαλιστικών οργάνων και ιδιαίτερα όλων των
διοικήσεων των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων ενώσεων στα τρία έτη, από τα δύο έτη που είναι σήμερα. Προσπαθούν
να αποκρύψουν ότι απώτερος σκοπός και διαχρονική επιθυμία τους είναι να παρατείνουν τη διάρκεια των αρνητικών
συσχετισμών (συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες), που δρουν σε βάρος των δικαιωμάτων μας και ευθύνονται για
την δεινή κατάσταση που έχουμε περιέλθει. Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις από το προεδρείο, αυτό επικαλέστηκε ως άλλοθι
την ύπαρξη ανάλογου προτρεπτικού εγγράφου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. το οποίο αν και ζητήθηκε να προσκομιστεί για να λάβει
γνώση του περιεχομένου του το σώμα, δεν προσκομίστηκε κάποιο έγγραφο.
Αναφορικά με τα παραπάνω, αφού παραθέσαμε τις αντιθέσεις και τις προτάσεις μας, δηλώθηκε ότι σε περίπτωση που
κατά την τελική μορφή του καταστατικού διαπιστωθούν προσθήκες που θα είναι ενάντια στα συμφέροντα των
συναδέλφων, δεν θα γίνουν αποδεκτές από την πλευρά μας.
Επίσης, τις συνεχείς απόπειρες εκφυλισμού και απαξίωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών του Δ.Σ. με ευθύνη
του προεδρείου, κατήγγειλε και καταγγέλλει για ακόμη μια φορά η Ε.Α.Κ.Π., αφού μεγάλο μέρος της συνεδρίασης
επικεντρώθηκε στον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου και στην επιλογή ξενοδοχειακών μονάδων, με ανούσιες κόντρες και
αψιμαχίες μεταξύ μελών του προεδρείου και μελών της παράταξης «Όλοι Μαζί». Έτσι, γίναμε αποδέκτες γεγονότων και
διαδικασιών που θα ζήλευαν ακόμη και οι καλύτεροι ταξιδιωτικοί πράκτορες, γύρω από την επιλογή του ενός ή του άλλου
ξενοδοχείου και τελικά κατόπιν δαιδαλώδους διαδικασίας, αποφασίστηκε η διεξαγωγή του 18ου συνεδρίου στις 8,9, & 10
Ιούνη στο Ρίο (N. Αχαΐας).
Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι και για την φετινή περίοδο, απορρίφθηκε η πάγια θέση της Ενωτικής
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών για τον ορισμό ως τόπου διεξαγωγής των συνεδρίων την Αθήνα. Και αυτό διότι
αποτελεί έδρα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και είναι η ίδια περιοχή στην οποία βρίσκονται η έδρα της κυβέρνησης και τα υπουργεία
όπου, με την απαραίτητη βούληση, θα μπορούσαν με τη λήξη του συνεδρίου, να διεξαχθούν παραστάσεις διαμαρτυρίας με
την συμμετοχή των συνέδρων και άλλων συναδέλφων. Ακόμη, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι παρέχεται καλύτερη
εξυπηρέτηση και διευκόλυνση στην μετάβαση των συνέδρων, λόγω της δυνατότητας επιλογής πολλαπλών μέσων μεταφοράς.
Λόγω της εσκεμμένης κωλυσιεργίας των διαδικασιών και της πολύωρης ανάλωσης σε δευτερεύοντα ζητήματα, με ευθύνη
του προεδρείου, τα μισά περίπου μέλη του Δ.Σ. είχαν αποχωρήσει όταν η Ε.Α.Κ.Π. κατέθεσε προτάσεις για ενέργειες
της ομοσπονδίας με στόχο την αποκατάσταση των συναδέλφων που παράνομα και άδικα δεν έχουν μετατεθεί στον
τόπο συμφερόντων τους, καθώς και για σειρά ενεργειών της ομοσπονδίας που θα συμβάλλουν στο μπλοκάρισμα της
χρησιμοποίησης των πυροσβεστών ως δύναμη καταστολής.
Η Ε.Α.Κ.Π. έχει προειδοποιήσει ότι η συνέχιση του κυβερνητικού συνδικαλισμού, είτε φορώντας αγωνιστικό
μανδύα είτε τον μανδύα των ανεξάρτητων συνδυασμών, δεν είναι σε όφελος μας. Με αυτούς τους συσχετισμούς
δυνάμεων, οι αγωνιστικές και ουσιαστικές διεκδικήσεις για την επιστροφή όλων των οικονομικών απωλειών που
επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, πάνε περίπατο.
Καμία αυταπάτη δεν πρέπει να αιωρείται ότι οι δυνάμεις αυτές θα οργανώσουν την πάλη μας για αγωνιστική
δράση και θα παρεμποδίσουν την αντεργατική - αντιλαϊκή λαίλαπα, που ενισχυμένη όλο και περισσότερο επιδεινώνει το
βιοτικό μας επίπεδο. Ενωμένοι στην βάση των προβλημάτων θα πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και να
παλέψουμε με αποφασιστικότητα μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, σας καλούμε να απαιτήσετε από τους εκλεγμένους εκπροσώπους σας στο
συνέδριο, να εμποδίσουν την εφαρμογή των τροποποιήσεων του καταστατικού που μεθοδεύει το προεδρείο της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και να συμβάλλουν ώστε το συνέδριο να πάρει αποφάσεις που θα είναι προς τον συμφέρον μας. Να
αποφασιστούν κινητοποιήσεις μέσα στην αντιπυρική περίοδο, για όλα τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν
(οικονομικά-εργασιακά, μέσα ατομικής προστασίας, έκδοση των απαιτούμενων διαταγμάτων για την Υγιεινή και Ασφάλεια
της εργασίας κ.ο.κ.).

Για την Ε.Α.Κ.Π.
η Εκτελεστική Γραμματεία
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