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ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2014 
                                                       

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 16ΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

  Στις 22, 23 και 24 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα οι εργασίες του 16ου τακτικού 
εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας. 
 

  Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους που στήριξαν την Ε.Α.Κ.Π. στο συνέδριο και δεν ξεγελάστηκαν από τις 
προσπάθειες αποπροσανατολισμού και εγκλωβισμού τους στις παρατάξεις που υπηρετούν τον 
κυβερνητικό συνδικαλισμό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και σε συνδυασμό με την συνεχόμενη μείωση 
του συνόλου των αντιπροσώπων - συνέδρων, η Ε.Α.Κ.Π. μπόρεσε να εκλέξει 2 εκπροσώπους της στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και 1 αντιπρόσωπο στο Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δίνοντας 
απάντηση σε όσους επιχείρησαν τη συκοφάντηση και τη συρρίκνωσή της με διάφορες μεθοδεύσεις, 
καθ΄ όλο το προηγούμενο διάστημα.  
  

  Πρόκειται για ένα ακόμη Συνέδριο, που δεν έλειψαν οι συνεχείς απόπειρες εκφυλισμού και απαξίωσης 
των προβλεπόμενων διαδικασιών του, με ευθύνη των παρατάξεων που απουσίαζαν κατά το μεγαλύτερο 
διάστημα των εργασιών.   
  

  Επίσης δεν παρέστη για ακόμη μια φορά εκπρόσωπος της Πολιτικής Ηγεσίας. Η διαχρονική απουσία 
της καταδεικνύει την πλήρη αδιαφορία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό του 
Πυροσβεστικού Σώματος, από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Είναι δεδομένη άλλωστε και η 
στήριξη, από τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών μας οργάνων. 
   

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συσπειρώσει 
τους συναδέλφους, στην προοπτική της διαμόρφωσης αγωνιστικού διεκδικητικού πλαισίου της 
Ομοσπονδίας, όπως απαιτούν οι δύσκολες συνθήκες λόγω των οξυμμένων προβλημάτων που δημιουργεί 
η οικονομική κρίση για όλους τους εργαζόμενους.   
 

  Στη βάση αυτή, παρουσίασε τον πλούσιο αγωνιστικό απολογισμό δράσης της για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων μας, κατά την περίοδο που μεσολάβησε από το 15ο Συνέδριο, καταγγέλλοντας παράλληλα την 
πλειοψηφία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνειδητή αδράνεια που επέδειξε, σε ότι 
αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών για αγωνιστικές ενέργειες και διεκδικήσεις. 
 

  Ανέλυσε όλες τις τρέχουσες αρνητικές εξελίξεις για τα εργασιακά και οικονομικά ζητήματα που 
απασχολούν τους πυροσβέστες και όλους τους εργαζόμενους, καθώς και τις επικίνδυνες παραμέτρους 
που θα επέλθουν ιδιαίτερα με την εφαρμογή του νόμου 4249/2014 για τη λεγόμενη αναδιοργάνωση του 
Π.Σ. που θα ισοπεδώσει τα εναπομείναντα δικαιώματά μας, επιφέροντας και στο χώρο μας το καθεστώς που 
εκτυλίσσετε και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα (διάλυση εργασιακών σχέσεων, αξιολόγηση υπαλλήλων 
και υπηρεσιών, μεταθέσεις, απολύσεις κ.ο.κ.).    
 

  Πρόβαλλε τις θέσεις και τις προτάσεις της για τα αιτήματά μας και κυρίως το διεκδικητικό της πλαίσιο 
που προτάσσει την άμεση έναρξη κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο για τα τρέχοντα βασικά 
ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά και για το μπλοκάρισμα των αρνητικών συνεπειών που επιφέρουν 
οι πολιτικές που στρέφονται εναντίον μας.  
 

  Επίσης, στήριξε το αίτημα του συναδέλφου από τη Μυτιλήνη που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
υγείας μετά από συμμετοχή του σε εκπαιδευτική άσκηση, απαιτώντας την απόφαση για ψήφισμα 
συμπαράστασης, αίτημα που τελικά δεν συζητήθηκε προς ψήφιση από το Σώμα, με ευθύνη της 
πλειοψηφίας των μελών του προεδρείου του Συνεδρίου. 
 

  Κατά την εκλογική διαδικασία τέθηκαν συνολικά υποψηφιότητες, από έξι (6) ψηφοδέλτια. Συγκεκριμένα οι 
υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 

Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 

  Κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των παραπάνω συνδυασμών, αποτέλεσε η απουσία προτάσεων 
για οποιαδήποτε μορφή αγωνιστικών κινητοποιήσεων, υποβοηθώντας να υπερισχύσει το πλαίσιο του 
απερχόμενου προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που κινείται στην ίδια κατεύθυνση. 
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  Δεν πρόταξαν τίποτε το καινούριο και διαφορετικό και κινήθηκαν στη γραμμή του συμβιβασμού και στα 
πλαίσια που επιθυμεί η κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της Ε.Α.Κ.Π. για τη συνέχιση του 
κυβερνητικού συνδικαλισμού είτε με τον μανδύα των κομματικών, είτε των ανεξάρτητων συνδυασμών. 
 

 Οι προτάσεις τους αφορούσαν αποκλειστικά τα πλαίσια του «κοινωνικού διαλόγου» και της 
συνδιαλλαγής με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, καθώς και τους υποτιθέμενους «αγώνες» μέσω 
δικαστηρίων, καλλιεργώντας ψεύτικες ελπίδες για τους υπαλλήλους του Π.Σ. 
 

  Η πλειοψηφία των συνέδρων που προήλθαν από τα νομαρχιακά και περιφερειακά ψηφοδέλτια των 
ενώσεων όλης της χώρας, ανεξάρτητα και μη, κινήθηκαν στη λογική των ανωτέρω παρατάξεων, 
διατηρώντας τους αρνητικούς συσχετισμούς στο συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου μας. 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζοντας ακλόνητα και με μεγαλύτερη ένταση τον 
αγώνα για τη διαμόρφωση θετικών εξελίξεων για τους πυροσβέστες, θα συμμετάσχει και στο νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο με τις θέσεις και το πλαίσιο πάλης της και σύμφωνα με όσα έχει δεσμευτεί στους 
συναδέλφους που τη στήριξαν.  
 

  Σας καλούμε να βγάλετε τα απαραίτητα συμπεράσματα, να κατανοήσετε τις δύσκολες συνθήκες, να 
συσπειρωθείτε και να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα μας για την αγωνιστική ανασύνταξη του 
πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήματος, πάντα στο πλάι του εργατικού κινήματος, ως μοναδική 
διέξοδο για την απόκρουση της αντεργατικής - αντιλαϊκής πολιτικής. 
          

 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 
   

Βίντεο και υλικό από τις εργασίες του συνεδρίου θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες από  την ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. 
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