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ΑΘΗΝΑ 12 ∆εκεµβρίου 2012                         Προς: Όλους τους εργαζόµενους του Πυροσβεστικού Σώµατος 
 
                                                                          Κοι/νση : 1ον Κο Αρχηγό Π.Σ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο 
                                                                                           2ον Κο ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης Προσωπικού                                                                                 
                                                                                                 του Α.Π.Σ. Γιαννούτσο Ηλία  
 

 

   ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 
 

   Με την ολοκλήρωση των αποτελεσµάτων των εκλογών, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των 
εργαζοµένων, στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόµων – Αρχιπυροσβεστών – 
Πυροσβεστών, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκφράζει τις ευχαριστίες της, σε όσους µε την 
ψήφο τους έδειξαν την εµπιστοσύνη τους στην παράταξη, επισηµαίνοντας παράλληλα τα εξής: 
§ Η εκλογή εκπροσώπου της Ε.Α.Κ.Π. στο συγκεκριµένο συµβούλιο για δεύτερη συνεχόµενη φορά και µε 

ποσοστό 33,40%, εδραιώνει την αντιπροσώπευση της στο ανωτέρω υπηρεσιακό όργανο και παράλληλα  
εκφράζει την κατοχύρωσή της, στη συνείδηση ενός σηµαντικού αριθµού συναδέλφων, που 
αναγνωρίζουν την ειλικρινή στάση και τη συνεπή αγωνιστική της δράση σε όλα τα επίπεδα.  

§ Επίσης εκτιµήθηκε και η συνολική δραστηριότητά της στο συµβούλιο, κατά τη διάρκεια της 
προηγούµενης θητείας της, που εκφράστηκε µε τη δίκαιη – αµερόληπτη και αντικειµενική στάση των 
αιρετών εκπροσώπων της. 

   Η παραπάνω εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σηµαντική, σε µια περίοδο ανελέητης επίθεσης και κατασυκοφάντησης 
των θέσεων του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος, από τις δυνάµεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού 
συνδικαλισµού, καθώς και από τους αντιδραστικούς µηχανισµούς του συστήµατος.   
 
   Αναλυτικά παρατίθενται τα αποτελέσµατα των εκλογών, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα εκλογικά 
αποτελέσµατα του 2010. (Οι σταυροί που έλαβαν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου, έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.)                                                         
 

  Εκλογές  2010        Κατανοµή Ψηφοδελτίων          Εκλογές 2012              Κατανοµή ψηφοδελτίων                  
Ψήφισαν : 6.327    Ε.Α.Κ.Π.       : 2.276   41,13%   Ψήφισαν    :  5.429   Ε.Α.Κ.Π.                     : 1.536   33,40% 
Άκυρα     :      96    ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ : 1.706   30,83%    Άκυρα        :     127   ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.              : 2.068   44,97% 
Λευκά      :    698    Π.Α.Σ.Κ.Π.   : 1.551   28,03%    Λευκά         :     704   Ανεξ. Πυροσβέστες  :    994   21,61% 
Έγκυρα   : 5.533                                                      Έγκυρα      :   4.598 
 
   Στην πραγµατικότητα οι ψηφίσαντες συνάδελφοι ήταν 5.534 αλλά στην καταµέτρηση δεν υπολογίστηκαν οι 
ψήφοι 105 υπαλλήλων από την υπηρεσία της Χαλκίδας και των κλιµακίων της νοτίου Εύβοιας που 
υπάγονται σε αυτήν, λόγω εκπρόθεσµης αποστολής των δια αλληλογραφίας ψήφων, γεγονός για το οποίο 
καλούµε τη Φυσική Ηγεσία να αναζητήσει ευθύνες από τους καθ΄ ύλην αρµόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες. 
 

   Με βάση την ανάλυση του εκλογικού αποτελέσµατος, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκτιµά, 
ότι η διαφαινόµενη µείωση της εκλογικής της δύναµης κατά 740 ψήφους και ποσοστό 7,73%, οφείλεται στους 
παρακάτω λόγους: 
§ Ο αριθµός των ψηφισάντων από την προηγούµενη εκλογική διαδικασία του 2010 µειώθηκε κατά 898 

άτοµα. Συµβολή στην µείωση αυτή είχαν οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων µας, καθώς και 
η αυξηµένη αποχή των υπηρετούντων συναδέλφων στην Αττική.  

§ Από το σύνολο των 7.202 υπαλλήλων που ήταν υποχρεωµένοι να ψηφίσουν, δεν άσκησαν το εκλογικό 
τους δικαίωµα οι 1.668, εκ των οποίων οι 1.571 υπάγονται στην περιφέρεια Αττικής. Σηµαντικό παράγοντα 
στην εξέλιξη αυτή, αποτέλεσε η µη εφαρµογή της διαδικασίας της ψηφοφορίας µε αλληλογραφία, στην 
ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου, όπως έγινε κατά την προηγούµενη εκλογική διαδικασία, καθώς και η 
έλλειψη πρωτοβουλίας από το Α.Π.Σ. για την καθολική συµµετοχή των υπαλλήλων, µε αποτέλεσµα να 
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δυσχεραίνεται σε µεγάλο βαθµό η µετάβασή των υπηρετούντων υπαλλήλων της Αττικής, στις 
εγκαταστάσεις του Αρχηγείου, εξαιτίας των µακρινών αποστάσεων.  

   Οι σηµαντικές υπηρεσιακές παραλείψεις που οδήγησαν στη µεγάλη αποχή από τις εκλογές, 
ακυρώνουν στην πράξη το δικαίωµα των εργαζοµένων για συµµετοχή στην εκλογική διαδικασία.  
 
   Σε ότι αφορά την άνοδο της παράταξης της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. σε σύγκριση µε τις προηγούµενες εκλογές, οφείλεται 
κατά την εκτίµησή µας στις πιέσεις που ασκήθηκαν σε αρκετούς συναδέλφους, από τον συνδικαλιστικό 
φορέα που κηδεµονεύεται από το βασικό κόµµα εξουσίας, επενδύοντας στην απόγνωση τους εξαιτίας της 
µακράς παραµονής τους επί σειρά ετών εκτός τόπου συµφερόντων, λόγω των καταστρατηγήσεων και 
των στρεβλώσεων του κανονισµού µεταθέσεων, µε ευθύνη της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας. 
 
   Επίσης για ακόµη µια φορά δεν ευδοκίµησε το εγχείρηµα του σχήµατος των Ανεξάρτητων 
Πυροσβεστών (µέλη της πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π. µε συνεργαζόµενους πρώην µέλη της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), που έχει 
αναλάβει να υλοποιήσει τη νέα δοµή του κυβερνητικού συνδικαλισµού όπως προστάζουν οι κυβερνήσεις 
και τα κόµµατα της πλουτοκρατίας, προσδίδοντας δήθεν ανεξάρτητη χροιά και αποκρύπτοντας τις βαθύτατα 
κυβερνητικές και αντιδραστικές θέσεις του, στοχεύοντας στον πλήρη αποπροσανατολισµό των 
συναδέλφων για τις βασικές αιτίες που δηµιουργούν τα προβλήµατα που έχουν µετατρέψει τη ζωή τους 
σε κόλαση και οφείλονται στις πολιτικές που στηρίζουν και διατηρούν το υπάρχον εκµεταλλευτικό 
κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα.                                        
   Σε µία περίοδο που διεξάγεται µια ανελέητη επίθεση στο σύνολο των δικαιωµάτων των εργαζοµένων 
και των λαϊκών στρωµάτων, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει ακάθεκτα και 
αταλάντευτα τον αγώνα, για την αγωνιστική ανασύνταξη του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήµατος, 
σε ταξική κατεύθυνση.  
 
   Έχοντας παράλληλα υπόψη, τη νοµοθεσία που διέπει τη δοµή και λειτουργία των Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων, αλλά και τη µέχρι τώρα εµπειρία από τη συµµετοχή των στελεχών της παράταξης, στις 
ανωτέρω διαδικασίες, δηλώνουµε ξεκάθαρα και µετά λόγου γνώσεως, τα παρακάτω: 
 
§ Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια είναι µηχανισµός του κράτους και λειτουργούν µε κριτήριο τις επιλογές της 

κυβέρνησης, στη λογική της ενσωµάτωσης των εργαζοµένων στις εφαρµοζόµενες αντιλαϊκές πολιτικές. 
Το µόνο δικαίωµα και κατ’ εµάς υποχρέωση, των συµµετεχόντων αιρετών εκπροσώπων της Ε.Α.Κ.Π. είναι 
να καταγγέλλουν αυτόν τον χαρακτήρα των συγκεκριµένων οργάνων. 

§ Σε ότι αφορά όµως τις υπηρεσιακές µεταβολές (µεταθέσεις, αποσπάσεις, µετατάξεις, µετακινήσεις κ.λ.π. 
των εργαζοµένων), που αποφασίζονται στα αρµόδια συµβούλια, οι αιρετοί εκπρόσωποί της έχουν 
υποχρέωση να είναι κατηγορηµατικά αδιάλλακτοι, στην τήρηση των κανόνων εφαρµογής των 
αντικειµενικών κριτηρίων. Ιδιαίτερα σ’ αυτό το ζήτηµα τα στελέχη της παράταξης, στη µέχρι τώρα θητεία 
τους ως µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μεταθέσεων, επέµεναν και επέβαλαν την τήρηση αυτών των 
κριτηρίων και µε βάση την πρότασή της, θα πράξουν ανάλογα και στο νέο συµβούλιο, ώστε να τηρούνται 
ουσιαστικά και απαρέγκλιτα τα απαραίτητα αντικειµενικά κριτήρια, προβάλλοντας παράλληλα όπως και 
στο παρελθόν, την απαιτούµενη αντίσταση σε κάθε είδους σκοπιµότητα. 

§  Επίσης η ενηµέρωση από τους αιρετούς εκπροσώπους της Ε.Α.Κ.Π. προς όλους τους εργαζόµενους, 
για οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία και τις διεργασίες του συµβουλίου, θα είναι συνεχής και άµεση.   

 
   Στη βάση αυτή και λαµβάνοντας υπόψη τη γενικευµένη δυσµενή κατάσταση που επικρατεί στο 
Πυροσβεστικό Σώµα και θα ενταθεί ιδιαίτερα στο προσεχές χρονικό διάστηµα, όπου µέσω της 
αναδιάρθρωσης θα επιχειρηθεί το µαζικό κλείσιµο κλιµακίων και αρκετών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα 
επίκειται και η έκδοση του νέου αναξιοκρατικού και αντιδραστικού κανονισµού µεταθέσεων, η παράταξή 
µας θα πρωτοστατήσει στη συνέχιση και ένταση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, µε διάφορες µορφές 
δράσης, ενάντια στην αντεργατική – αντιλαϊκή – κυβερνητική πολιτική.  

 
Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραµµατεία 
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