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 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεµβρίου 2012                                                                                                                                              ΠΡΟΣ: Όλους τους εργαζόµενους του  Π. Σ.                                 
                                                                                                                                            ΚΟΙΝ/ΣΗ: Πρωτ/µιες Ενώσεις Π.Σ.   
  

  ΘΕΜΑ: «Εγγραφή συµβασιούχων συναδέλφων στα πρωτοβάθµια σωµατεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.»  
                                                                                                                                                                                                   
    Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, έπειτα από τη στάση των συνδικαλιστικών παρατάξεων της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. των 
«Ανεξάρτητων Πυροσβεστών» και της παράταξης «Πρώτα Πυροσβέστες», στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Οµοσπονδίας στις 26 – 7 – 2012, σε ότι αφορά την κάθετη άρνησή τους για τη συµµετοχή όλων των 
συµβασιούχων συναδέλφων στα Πρωτοβάθµια Σωµατεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. συµπεριλαµβανοµένων και των 
πυροσβεστών 5ετούς θητείας, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει να επισηµάνει τα εξής:  
§ Η επιλογή αυτή αποκάλυψε για ακόµη µια φορά τον ρόλο των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισµού, 

που µε πρόσχηµα τον συντεχνιακό χαρακτήρα, ενισχύουν τη διάσπαση του εργατοϋπαλληλικού κινήµατος και 
την προοπτική ενίσχυσης του ταξικού προσανατολισµού του, όπως προστάζουν οι απαιτήσεις των κοµµάτων 
που υπερασπίζονται τα συµφέροντα των εκµεταλλευτών των εργαζοµένων.  

§ Η πάγια θέση της παράταξής µας από την ίδρυσή της, είναι η κατοχύρωση του δικαιώµατος της µόνιµης και 
σταθερής δουλειάς για όλους, µε κατάργηση των ελαστικών µορφών εργασίας. 

§ Ειδικότερα δε, η πρότασή για το βασικό πλαίσιο θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων όπως υπερψηφίστηκε 
στη 2η πανελλαδική ολοµέλεια της παράταξης στις 21 – 12 – 2011, ήταν ξεκάθαρη για τον τρόπο πρόσληψης 
των υπαλλήλων στο Π.Σ. για την κάλυψη όλων των οργανικών κενών, µε εφαρµογή του συστήµατος των 
πανελληνίων εξετάσεων και µέριµνα ειδικών κριτηρίων για σωµατικές ικανότητες για το προσωπικό του 
επιχειρησιακού τοµέα, όπως και τη σύνταξη νέου αξιοκρατικού διαγωνισµού προσλήψεων µε βάση τα 
αντικειµενικά κριτήρια των πιστοποιηµένων γνώσεων και την αντικειµενική αξιολόγηση των γενικών και ειδικών 
προσόντων για το προσωπικό του διοικητικού τοµέα, µε τις προσλήψεις και στις δυο περιπτώσεις να αφορούν 
αποκλειστικά την κάλυψη κατά τόπους κενών οργανικών θέσεων. 

§ Σε ότι αφορά το χρόνιο πρόβληµα της οµηρίας όλων των συµβασιούχων συναδέλφων (συµπεριλαµβανοµένων 
και των πυροσβεστών 5ετούς θητείας), η Ε.Α.Κ.Π. πρότεινε την άµεση µονιµοποίηση τους µε σταθερή σχέση 
εργασίας σε υπηρεσίες αρµοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας, προκειµένου να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες 
που προκύπτουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και τη µονιµοποίηση στο Πυροσβεστικό Σώµα όσων εκ των 
συναδέλφων αυτών, πληρούν τα βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού. 

 

    Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, για να κατακτηθούν τα παραπάνω αιτήµατα όπως και το γενικότερο πλαίσιο αυτών, 
απαιτείται κοινός αγώνας όλων των εργαζοµένων στο Π.Σ. µόνιµων & συµβασιούχων – αξιωµατικών & 
χαµηλόβαθµων σε ενιαία συνδικάτα χωρίς αποκλεισµούς, σε συνάρτηση µε τους γενικότερους αγώνες του ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήµατος, που αποτελεί την πρωτοπορία του λαού µας.   
 

   Ας αναλογιστούµε άλλωστε τι κέρδισαν οι εργαζόµενοι και το Πυροσβεστικό Σώµα γενικότερα από την πολυετή 
ύπαρξη των διασπαστικών ενώσεων Ε.Π.Α.Π.Α. & Ε.Α.Π.Σ. που δηµιουργηθήκαν µε γνώµονα την βαθµολογική 
κατάσταση των εργαζοµένων.   
   Ποιος ωφελήθηκε τελικά από την ύπαρξη τεσσάρων ξεχωριστών συνδικαλιστικών οργανώσεων ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. -  
Ε.Α.Π.Σ. – Ε.Π.Α.Π.Α. – Π.Ο.Σ.Π.Υ.∆ ) και από την έλλειψη ενιαίας στρατηγικής  στις διεκδικήσεις;   
   Η τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει όλοι οι εργαζόµενοι στο Πυροσβεστικό Σώµα και η συνεχόµενη 
εκφυλιστική πορεία της υπηρεσίας προς το «άγνωστο,» είναι ο αδιάψευστος  µάρτυρας για τα «οφέλη» όλων.   
   Ας µην ξεχνάµε όµως ότι αυτοί που βάζουν εµπόδια στην ενότητα των εργαζοµένων για κοινή δράση στο όνοµα 
δήθεν του εκφυλισµού του Π.Σ. από την ύπαρξη των εργαζοµένων πενταετούς θητείας κ.λ.π., είναι οι ίδιοι που 
χρόνια τώρα κατ’ επιταγή των πολιτικών τους κηδεµόνων σιωπούν και κρατάνε έναν ολόκληρο κλάδο σε 
αδράνεια, απέναντι σε κάθε προσπάθεια συρρίκνωσης του Π.Σ. και υπονόµευσης των εργασιακών µας σχέσεων .   
         
    Η Ε. Α. Κ. Π. συνεχίζει ακάθεκτα και συνειδητά τη δράση της, για τη συσπείρωση και κοινή πάλη όλων των 
εργαζοµένων, που θα κλιµακώσει τον αγώνα µε διάφορες µορφές, συντονίζοντας όλες τις δυνάµεις που θα συµβάλλουν 
στην ανατροπή της πολιτικής, που έχει µετατρέψει σε καθηµερινή κόλαση τη ζωή των λαϊκών στρωµάτων της χώρας.     
    Στη βάση αυτή καλεί όλους τους εποχικούς συµβασιούχους συναδέλφους, καθώς και τους συναδέλφους 
πυροσβέστες 5ετούς θητείας, να υποβάλλουν άµεσα αιτήσεις εγγραφής στα σωµατεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. απαιτώντας 
τη συµµετοχή τους, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού της Οµοσπονδίας και των 
Πρωτοβάθµιων Ενώσεων των υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, τις διατάξεις του νόµου 1264/1982, αλλά και 
τις αποφάσεις των Ελληνικών ∆ικαστηρίων που έχουν δικαιώσει αντίστοιχα αιτήµατα εργαζοµένων, σε άλλους 
εργασιακούς χώρους.   

Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραµµατεία   
                        (Επισυνάπτεται υπόδειγµα αίτησης εγγραφής στα σωµατεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) 
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