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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της συνδικαλιστικής παράταξης της Α.Ε.Π. 
Πυροσβεστών, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών προς αποκατάσταση της αλήθειας, δηλώνει τα 
εξής: 
 

 Η πρώτη ανάρτηση - ανακοίνωση της Γραμματείας της παράταξης της Α.Ε.Π.Π. στις 22 Νοεμβρίου,         
αναφέρεται χαρακτηριστικά και ξεκάθαρα σε ρουσφετολογικές, αναξιοκρατικές, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ          
συνάδελφων «που δεν γνωρίζουν σε ποιο γεωγραφικό πλάτος και μήκος της ΑΤΤΙΚΗΣ θα βρεθούν αύριο 
το πρωί», επιρρίπτοντας παράλληλα κατηγορίες στους αιρετούς εκπροσώπους του Συμβουλίου            
Μεταθέσεων Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών.  

 Στη δεύτερη ανάρτηση - ανακοίνωση η Γραμματεία της Α.Ε.Π.Π. αναποδογυρίζει πλήρως το νόημα των   
καταγγελλομένων της, αναφέροντας ότι «το πρόβλημα στην Αττική δημιουργείται από τις ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 
από την ΑΤΤΙΚΗ προς την περιφέρεια», οι οποίες εγκρίνονται από το Συμβούλιο Μεταθέσεων. 

  

Είναι γνωστές σε όλους οι τεράστιες ευθύνες που φέρει η πλειοψηφία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου       
Μεταθέσεων - Αποσπάσεων. 
 

  Όπως επίσης είναι γνωστό σε όλους, ότι διαχρονικά οι αιρετοί εκπρόσωποι της Ε.Α.Κ.Π. στο Συμβούλιο 
Μεταθέσεων, καταψήφισαν και κατήγγειλαν στο σύνολό τους τις άδικες, αναξιοκρατικές και                    
ρουσφετολογικές αποσπάσεις που γίνονται κατά παράβαση του άρθρου 20 του Κανονισμού Μεταθέσεων 
και θίγουν τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των συναδέλφων.  
 

  Δεκάδες είναι οι καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π. προς τη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία, τα πολιτικά κόμματα, τα 
συνδικαλιστικά όργανα, τους εργαζόμενους και όλους τους αρμόδιους φορείς, για τις καταστρατηγήσεις 
του Κανονισμού και για το σκέλος που αφορά τις αποσπάσεις, με ευθύνη πολιτικών, υπηρεσιακών και 
συνδικαλιστικών παραγόντων. (βλέπε στην ιστοσελίδα της παράταξης)  
 

  Δεκάδες είναι τα καλέσματα της Ε.Α.Κ.Π. για μαζική συσπείρωση των συναδέλφων, προκειμένου να       
διεκδικηθεί με δυναμισμό, η αποδοχή των θέσεων και των προτάσεών της για έναν αξιοκρατικό             
Κανονισμό Μεταθέσεων, που θα αποκαθιστά πλήρως όλους τους αδικηθέντες συναδέλφους.  
 

  Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος επιχείρησε κατά καιρούς την παρεμπόδιση των αιρετών μελών 
μας, στην ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων (είτε με την 
άρνηση χορήγησης φύλου πορείας και εξόδων μετακίνησης για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, είτε με 
την αποστολή πρόσκλησης συνεδριάσεων κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή).  

 

  Οι συγκεκριμένες αυθαίρετες ενέργειες δεν πτόησαν την Ε.Α.Κ.Π. που συνέχισε ακάθεκτα με την         
παρουσία της στο συγκεκριμένο κρατικό όργανο, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. 
 

  Εκείνο λοιπόν που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην Ε.Α.Κ.Π. και στις υπόλοιπες παρατάξεις, είναι οι      
ξεκάθαρες θέσεις και ο συνεχής αγώνας της για τα προβλήματα των συναδέλφων, σε συνδυασμό με την 
αγωνιστική ανασύνταξη των συνδικαλιστικών οργάνων, με στόχο την ανατροπή της αντεργατικής -           
αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων, που υλοποιούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 

  Αυτά τα χαρακτηριστικά εκτιμούν οι συνάδελφοι που μας στηρίζουν και ίσως αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 
μπόρεσαν να αντέξουν και όσοι αποχώρησαν προβαίνοντας σε διασπαστικές κινήσεις, μην μπορώντας 
προφανώς, να σηκώσουν το μεγάλο βάρος των υποχρεώσεων και των ευθυνών που φέρει το                  
συγκεκριμένο μετερίζι. 
 

  Σε αντίθεση με την Ε.Α.Κ.Π. η νεοσύστατη παράταξη της Α.Ε.Ε.Π. εκφράζει με το πλαίσιο αιτημάτων της 
τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, προτείνει κινητοποιήσεις μόνο με τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων             
Ασφαλείας και όχι σε κοινή δράση με όλους τους εργαζόμενους, υπονομεύοντας και διασπώντας το 
κίνημα, όπως επιθυμούν όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Επίσης χαρακτηριστικό είναι και ότι ψήφισε για τη     
θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τον επικεφαλής της Προοδευτικής Αδέσμευτης      
Κίνησης Πυροσβεστών και πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π. (βλέπε σχετικές ανακοινώσεις στις 1-8-2014 και 7-7-2014 στην 
ιστοσελίδα).  
  Η Ε.Α.Κ.Π. δεν φοβάται τον διάλογο και την αντιπαράθεση. Θα συνεχίσει να επικοινωνεί με όλους τους 
συναδέλφους, με στόχο την κοινή συμπόρευση και αγώνα για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, με 
διεκδηκητικό πλαίσιο που να αμφισβητεί την αντιλαϊκή πολιτική στο σύνολό της. 
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Για την Ε.Α.Κ.Π. Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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