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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
  Στις 3 - 7 - 2014 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για τη συγκρότηση σε σώμα και 
την κατανομή των θέσεων του προεδρείου. 
  Στην τοποθέτησή της η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών δήλωσε ξεκάθαρα προς όλες τις 
υπόλοιπες παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. ότι συμμετέχει στο συγκεκριμένο όργανο με τις 
θέσεις και το πλαίσιο πάλης της, υλοποιώντας την εντολή των συναδέλφων που τη στήριξαν. 
  Κατά τη διαδικασία της κατανομής των θέσεων του προεδρείου η Ε.Α.Κ.Π. κατέθεσε πρόταση για 
σύνθεση αναλογικά αντιπροσωπευτικού προεδρείου σύμφωνα με το εκλογικό αποτέλεσμα των 
αρχαιρεσιών του 16ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, δηλώνοντας παράλληλα ότι όλες οι παρατάξεις 
κρίνονται από τις θέσεις, τη στάση και τη δραστηριότητά τους, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
απασχολούν τους πυροσβέστες και όλους τους εργαζόμενους (βλέπε σχετικά στην ιστοσελίδα της 
παράταξης). 
  Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε από το σύνολο των άλλων παρατάξεων και στη συνέχεια 
ακολούθησε ψηφοφορία για την κατανομή των θέσεων του προεδρείου, χωρίς τη συμμετοχή της Ε.Α.Κ.Π. 
που  δήλωσε παρόν κατά τη διαδικασία.  
 Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής: 
 Τις θέσεις του Προέδρου, των Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων, του Ταμία, των Υπεύθυνων Δημοσίων Σχέσεων 

και Επαρχίας και των Αναπληρωτών Οργανωτικού Γραμματέα και Ταμία, κατέλαβε η παράταξη της 
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.  

 Τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, η παράταξη «Προοδευτική 
Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών» (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) και τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα η 
παράταξη «Συμμαχία Πυροσβεστών.»                                                                            

  Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταδεικνύει την απροκάλυπτη πλέον σύμπραξη των παρατάξεων 
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών - Συμμαχίας Πυροσβεστών, που 
συνεχίζεται στα πλαίσια της κοινής πορείας και συνεργασίας των μελών τους, όπως υπήρξε κατά τα 
προηγούμενα χρόνια, με στόχο να υποβοηθήσει την επέλαση των αντεργατικών - αντιλαϊκών πολιτικών των 
κυβερνήσεων, στον εργασιακό μας χώρο.  
  Αποκαλυπτική ήταν επίσης και η στάση της παράταξης με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Ενωτική 
Πρωτοβουλία Πυροσβεστών» (Α.Ε.Π.Π.), που ψήφισε για τη θέση του Γενικού Γραμματέα τον επικεφαλής 
της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.), επιβεβαιώνοντας τις 
εκτιμήσεις της Ε.Α.Κ.Π. ότι η συγκεκριμένη παράταξη θα αποτελέσει το νέο δεκανίκι του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα, συνεχίζοντας το μίγμα διαχείρισης σε συνεργασία με την 
κυβερνητική εξουσία, στη βάση της συνέχισης της αντιλαϊκής πολιτικής.   
  Στη συνέχεια η παράταξη μας απαίτησε να τεθούν ως θέμα προ ημερήσιας διάταξης, οι άμεσες και 
δυναμικές ενέργειες της Ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων του εργασιακού μας 
χώρου όπως, η πρόσληψη στο Π.Σ. των υπολοίπων επιτυχόντων του διαγωνισμού κατάταξης, η 
μονιμοποίηση όλων των 5ετών και συμβασιούχων συναδέλφων, η πλήρης επαγγελματική αποκατάσταση 
των συγγενών των θανόντων συναδέλφων μας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, η πληρωμή των 
οφειλόμενων αμοιβών, καθώς και οι δυσμενείς συνέπειες που θα επέλθουν στις εργασιακές μας σχέσεις 
από την εφαρμογή του νόμου για την αναδιοργάνωση.  
  Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. παραπέμφθηκε από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη και 
των άλλων παρατάξεων, για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.  
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
  Οι γενικότερες αντιδραστικές εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα και οι συνέπειες που δημιουργεί η 
αντιλαϊκή πολιτική, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα, καθιστούν 
επιτακτική ανάγκη την ισχυροποίηση της αγωνιστικής συσπείρωσης που πρεσβεύει η Ε.Α.Κ.Π. με 
προοπτική την ανατροπή των αρνητικών για τους εργαζόμενους συσχετισμών στο συνδικαλιστικό κίνημα 
και την απόκρουση των αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη  του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
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Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων  
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