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   Η  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει τις παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού 
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. & Π.Α.Σ.Κ.Π.  οι  οποίες  απεμπολώντας για ακόμη μια φορά τη θέληση της πλειοψηφίας των 
συναδέλφων για άμεση διεξαγωγή δυναμικών κλαδικών κινητοποιήσεων, αποφάσισαν την κοινή κάθοδο με 
τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας σε πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση στην Αθήνα την Πέμπτη 23/6. 
   Προκειμένου  να  επιτευχθεί  ο  στρατηγικός  στόχος  των  εκπροσώπων  της  εργοδοσίας  και  να  δοθεί  η  
απαιτούμενη  αβάντα στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική,  δεν δίστασαν να αγνοήσουν την απόφαση που 
πάρθηκε  στο  13ο Συνέδριο της  Ομοσπονδίας,  κάτω  από  την  πίεση  της  Ε.Α.Κ.Π.  για  πραγματοποίηση 
παράστασης διαμαρτυρίας των πυροσβεστών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το 2ο δεκαήμερο 
του  Ιουνίου,  με  στόχο  τη  ματαίωση  των  αντεργατικών  μεθοδεύσεων  στο  ωράριο,  στον κανονισμό 
μεταθέσεων,  στην  υποβάθμιση  της  υγιεινής  και  ασφάλειας στους  χώρους  δουλειάς,  στη  μείωση του 
εισοδήματός μας από το σύνολο των αντεργατικών νόμων που ψηφίστηκαν και  ψηφίζονται,  όπως και  στη  
διαδικασία της αναδιάρθρωσης - κατάργησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών.
    Η εξέλιξη αυτή φανερώνει για ακόμη μια φορά το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι παρατάξεις αυτές 
σε αγαστή συνεργασία με τις ξεπουλημένες ηγεσίες των Ομοσπονδιών των υπόλοιπων Σ.Α. έχοντας προφανή 
στόχο  την  περιχαράκωση  των  ένστολων  από  το  εργατοϋπαλληλικό  κίνημα  και  ιδιαίτερα  από  το  ταξικό  
συνδικαλιστικό κίνημα.
    Από  τέτοιου  είδους  στημένες  κινητοποιήσεις των  εκπροσώπων  του  εργοδοτικού  και  κυβερνητικού 
συνδικαλισμού έχουν χορτάσει και οι πυροσβέστες και όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας. Αυτή η σύμπραξη στα 
πλαίσια της άτυπης περιχαρακωμένης συνομοσπονδίας υπαλλήλων Σ. Α, έχει οδηγήσει σε τέλμα το σύνολο 
των  διεκδικήσεων  των  δίκαιων  αιτημάτων  των  εργαζομένων  σε  αυτά,  με  το  θάψιμο  των  εργασιακών 
δικαιωμάτων  και  στο  ωράριο και  στην  υπερεργασία και  στα  μισθολογικά και  στη  διεκδίκηση  για  την 
αναγνώριση των Β.Α.Ε.
  Χαρακτηριστικό της συντεχνιακής - απομονωτικής αντίληψης των συμμετεχόντων προεδρείων στην άτυπη 
συνομοσπονδία, είναι και η δήλωσή που περιλαμβάνεται σε  κοινή ανακοίνωση τους στις  10 Ιουνίου 2011, 
όπου  αναφέρουν  ότι  θα  διεκδικήσουν  «δυναμικά  την  εξαίρεση  των  Σωμάτων  Ασφαλείας  από  την 
καταστροφική επιλογή όλων των περικοπών», αδιαφορώντας προκλητικά για τις τραγικές συνέπειες που 
βιώνει  το  σύνολο  του  εργαζόμενου  λαού,  εξαιτίας  του  ξεπερασμένου  και  παρασιτικού  επιβαλλόμενου 
κοινωνικοοικονομικού συστήματος και καλλιεργώντας παράλληλα για άλλη μία φορά την αυταπάτη   στους   
εργαζόμενους των Σ.Α. ότι   μπορεί να εξαιρεθούμε   από την εφαρμοζόμενη πολιτική,   κάτι που δεν έγινε ποτέ   
μέχρι  σήμερα,  αντιθέτως  μάλιστα  προέκυπτε  πάντα  το  αντίθετο,  αφού  εμείς  εξαιρεθήκαμε  από  τις 
κατακτήσεις  των  υπολοίπων  εργαζομένων  του  δημοσίου  και  ιδιωτικού  τομέα  όπως: Το  πλήρες 
πενθήμερο - Την  υπερεργασία που σύμφωνα με τις ενδείξεις κινδυνεύουμε από το Σεπτέμβριο να μην την  
πληρωνόμαστε ακριβώς γιατί είναι επιδοματικού χαρακτήρα και όχι όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία και  
για τον λόγο αυτό μέχρι και σήμερα είμαστε αιχμάλωτοι των υπηρεσιακών αναγκών -  Την ενσωμάτωση των  
επιδομάτων και την αύξηση των βασικών μισθών με το μισθολόγιο του 2003 - Τις γονικές άδειες -  Τα Β.Α.Ε.  
και μία σειρά άλλες κατακτήσεις. 
   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών δηλώνει ξεκάθαρα ότι:

• Δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις που συμβάλλουν στην απομόνωση και 
την  καλλιέργεια  κλίματος  αντίθεσης  με  το  λαϊκό  κίνημα,  βάζοντας  τους  πυροσβέστες  και  τους 
υπόλοιπους ένστολους απέναντι από τους γονείς τους, τα παιδιά τους, τους παππούδες και τα αδέρφια  
τους, αλλά και όλους τους συναδέλφους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

• Σε περίπτωση που συνεχιστεί η τακτική αυτή των συγκεκριμένων παρατάξεων, η Ε.Α.Κ.Π. θα διεξάγει  
μόνη της κλαδικές κινητοποιήσεις σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο με όσα πρωτοβάθμια σωματεία 
ανταποκριθούν στο κάλεσμά της, υλοποιώντας έτσι την απόφαση του συνεδρίου και εκφράζοντας τη 
θέληση της πλειοψηφίας των συναδέλφων. 

   Επίσης  η  παράταξή  μας  ΚΑΛΕΙ  όλους  τους  συναδέλφους  υψηλόβαθμους  –  χαμηλόβαθμους  – 
συμβασιούχους, να δώσουν δυναμικά το παρόν σε όλες τις κινητοποιήσεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού 
Μετώπου,  με απαρχή την 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση που θα γίνει κατά την διάρκεια της συζήτησης 
στην βουλή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, στα πλαίσια της κοινής δράσης για την κοινωνική συμμαχία 
της εργατικής τάξης, με τους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά, τις γυναίκες και τη νεολαία, για την  
ανατροπή της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθείται και τη δημιουργία ενός άλλου δρόμου 
ανάπτυξης, που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού και όχι των μονοπωλίων.
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