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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 12/04/2017 στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε η απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών της
Ένωσής μας όπου για ακόμη μια φορά παρατηρήθηκε μικρή συμμετοχή των μελών.
Παρότι πολλά σοβαρά θέματα είναι σε εξέλιξη, το Προεδρείο του Δ.Σ. της Ένωσής μας (δυνάμεις της
Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών), προσπάθησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει
έργο, μέσα από έναν ανύπαρκτο διοικητικό απολογισμό δράσης. Έχει απεμπολήσει, κάθε σκέψη
οργάνωσης αγωνιστικών κινητοποιήσεων και το απέδειξε, και σε αυτήν την Γενική Συνέλευση, με την
αρνητική στάση που κράτησε στο ψήφισμα και στην πρόταση που κατέθεσε η Ε.Α.Κ.Π. για
κινητοποιήσεις.
Την στιγμή που συνάδελφοι μας ξεσπιτώνονται συνεχώς με μεταθέσεις και μετακινήσεις, ακόμη και σε
υπηρεσίες με ανύπαρκτες υποδομές και σε συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια τους,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών σε βάρος της πυρασφάλειας άλλων
περιοχών, αυτοί τηρούν σιγή ιχθύος ή διαρρηγνύουν υποκριτικά τα ιμάτια τους, οδηγώντας με
δοκιμασμένη τακτική το ανώτερο όργανο που είναι η Γ.Σ. σε εκφυλισμό και απαξίωση.
Επιδίωξή τους;
Να δημιουργήσουν ένα συνδικαλιστικό όργανο, που θα δίνει τα ρέστα του στις δημόσιες σχέσεις,
να πρωτοκολλεί τις αποφάσεις των κυβερνήσεων σε βάρος των εργαζομένων και να λειτουργεί ως
ντίλερ των δικηγορικών γραφείων, των ασφαλιστικών εταιρειών και όποιου άλλου παρουσιάζεται
σαν σωτήρας πατώντας πάνω στα συντρίμμια των αιματοβαμμένων κατακτήσεων του εργατικού
κινήματος, προσφέροντας φρούδες ελπίδες για δικαστικές αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται και
φθηνό κάλπικο εμπόρευμα για παροχές υγείας και ασφάλισης.
Η Ε.Α.Κ.Π. σε όλο το διάστημα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ανέλυσε τις εξελίξεις,
αποκάλυψε και κατήγγειλε τους υπευθύνους, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει απ’ την πλευρά
της για διάφορα ζητήματα όπως η διαχρονική στήριξή της στους συναδέλφους Π.Π.Υ. και στους
Συμβασιούχους, οι παρεμβάσεις της για βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων (Π.Υ. Αιγίου, Π.Κ.
Βασιλικής, Π.Κ. Ληξουρίου), για την έλλειψη προσωπικού, το ξεσπίτωμα με μεταθέσεις και
μετακινήσεις των συναδέλφων κ.α. Προειδοποίησε επίσης για τις αρνητικές εξελίξεις που θα επέλθουν το
επόμενο διάστημα στο χώρο μας, από την εφαρμοζόμενη πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης
(κανονισμός μεταθέσεων, ωράριο - επιφυλακές, αναδιοργάνωση με συρρίκνωση δομών Π.Σ. και
υποκατάσταση τους από τον «εθελοντισμό», την αξιολόγηση υπηρεσιών και προσωπικού, την εργασιακή
αβεβαιότητα των συναδέλφων Π.Π.Υ. και των Συμβασιούχων Πυροσβεστών κ.α.
Τόνισε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα της ενότητας των πυροσβεστών και της μαζικοποίησης των
συνδικαλιστικών μας οργάνων, με εκπροσώπηση μέσα από ένα ενιαίο συνδικαλιστικό όργανο που θα
διεκδικεί λύσεις στα προβλήματά μας, μέσα από ένα αγωνιστικό πλαίσιο δράσης και πλαίσιο αιτημάτων
για μια αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα και κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. Υπενθύμισε ότι οι
προσπάθειές της Ε.Α.Κ.Π. βρήκαν σθεναρή αντίσταση και εμπόδια από δυνάμεις του κυβερνητικού
συνδικαλισμού όλων των υπηρεσιακών σχέσεων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας
Δυτικής Ελλάδας, όπου οι δυνάμεις της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών (πρώην
ΠΑ.Σ.Κ.Π.) και της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ., αρνήθηκαν να εγγράψουν συναδέλφους Π.Π.Υ. στην Ένωσή μας.
Απ’ την άλλη το προεδρείο του Δ.Σ. περιορίστηκε σε ανέξοδες διαπιστώσεις και σε αναφορά ατέρμονων
δικαστικών διαδικασιών, στέλνοντας έτσι συνεχώς πελατεία σε δικηγορικά γραφεία, απεμπολώντας κάθε
σκεπτικό πάλης για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Επιχείρησε να ρίξει στάχτη στα μάτια των
μελών λέγοντας ότι τάχα δεν γνώριζε για τις πρόσφατες τροποποιήσεις του κανονισμού μεταθέσεων.
Αυτοί που άφησαν να περάσει το Π.Δ. 93/2014, που σε συνάντηση με τον διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής
Ελλάδας ζητούσαν μετακινήσεις προσωπικού, που είχαν από την Παρασκευή 20-01-2017 (ένστολη
κοινοποίηση πανελλαδική κινητοποίηση Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) στα χέρια τους τα δυο σχέδια Π.Δ. που
χορήγησε ο Αρχηγός Π.Σ. βάση των οποίων ξεσπιτώθηκαν συνάδελφοι μας. Άλλωστε οι θέσεις τους στο
προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. συναινούσαν στην πρότασή της για τον κανονισμό μεταθέσεων, η οποία

κινείται στην ίδια ρότα με αυτόν της Κυβέρνησης, που ξεσπιτώνει του πυροσβέστες με συνεχείς
μεταθέσεις, μετακινήσεις κ.ο.κ. Γνώριζαν πολύ καλά τι έρχονταν και τι ακολουθεί συνεχίζοντας να
κοροϊδεύουν με τον πιο ωμό τρόπο τους συναδέλφους.
Επιβεβαιώθηκε πλήρως η Ε.Α.Κ.Π. που σε προηγούμενη ανακοίνωσή της προειδοποιούσε ότι το
προεδρείο της Ένωσής μας θα επιδοθεί σε κυνήγι μαγισσών, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια των
συναδέλφων, για να καλύψει τις συνειδητές επιλογές του κυβερνητικού συνδικαλισμού στην Ένωσής μας
και στην Ομοσπονδία.
Είναι οι ίδιοι που τόσο στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και στην
Γενική Συνέλευση, αντί να συζητούν γύρω απ’ την απόσυρση του κανονισμού μεταθέσεων της
κυβέρνησης που ξεσπιτώνει, ταλαιπωρεί και εξαθλιώνει τους συναδέλφους μας, συζητούσαν για το
πώς θα ενταχτούν στο καθεστώς των μετακινήσεων περισσότεροι συνάδελφοι και συγκεκριμένα
όσοι εμπίπτουν σε ιδιαίτερη κατηγορία (άρθρα), εστιάζοντας στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών όπως είχε προαναγγείλει, μετά την διαπίστωση απαρτίας
κατέθεσε ψήφισμα στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο στη συνέχεια μοιράστηκε και στα
μέλη.
Το προεδρείο του Δ.Σ., αντιλαμβανόμενο ότι μια τέτοια εξέλιξη θα το ανάγκαζε να αναλάβει τις
υποχρεώσεις του απέναντι στα μέλη και να προβεί σε ενέργειες που θα ασκούσαν πίεση στην κυβέρνηση
και την φυσική ηγεσία, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να την εμποδίσει.
Με την ίδια και απαράλλακτη τακτική που διαχρονικά εφαρμόζει, παρέπεμψε τα μέλη σε μελλοντικές
κινητοποιήσεις χωρίς χρονικό προσδιορισμό και δίχως καμία αναφορά σε πλαίσιο αιτημάτων, καλώντας
παράλληλα σε καταψήφιση του ψηφίσματός μας, το οποίο μετά απ’ αυτό το γεγονός δεν ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία.
Με αφορμή τις υπεκφυγές της εν λόγω ηγεσίας (δυνάμεις της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης
Πυροσβεστών), για να μην ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση για την έναρξη κινητοποιήσεων και τη
διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων που καταθέσαμε στο σώμα, πριν τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης η
Ε.Α.Κ.Π. κατέθεσε στο προεδρείο της Γ.Σ. έγγραφο αίτημα για:
• Ορισμό από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, χρονοδιαγράμματος κινητοποιήσεων άμεσα από την
Ένωσή μας, όπως πρότεινε η Ε.Α.Κ.Π στο ψήφισμα της, με προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης 15
Μαΐου 2017 προκειμένου να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία στις υπηρεσίες, με κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων μέσα την αντιπυρική περίοδο.
Η πρότασή μας αυτή υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών που είχαν μείνει ως το τέλος
της Γ.Σ. Αξίζει να σημειωθεί πως τα παρόντα μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. ((δυνάμεις της
Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών)) καταψήφισαν την πρόταση αυτή,
καταδεικνύοντας έτσι για άλλη μια φορά ποιούς έχει συμμάχους και αυτή η κυβέρνηση για να
περάσει τους αντιδραστικούς της σχεδιασμούς.
Καλούμε το Προεδρείο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας να υλοποιήσουν εδώ και τώρα
στο ακέραιο την απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης, ως υποχρεούνται. Είναι υποχρέωση του
συνδικαλιστικού μας οργάνου να αγωνίζεται και να διεκδικεί σε όφελος των μελών του.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές που εμείς και οι οικογένειες μας βιώνουμε την
αντεργατική – αντιλαϊκή επέλαση και της σημερινής κυβέρνησης, της Ε.Ε. του Δ.Ν.Τ. η οποία
γιγαντώνεται, απαιτείται ανασύνταξη του συνδικαλιστικού μας κινήματος για να βγούμε μπροστά και να
παλέψουμε δυναμικά και οργανωμένα, για μια καλύτερη ζωή για εμάς και τα παιδιά μας.
Για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου, απαιτείται το συνδικαλιστικό κίνημα να απαλλαγεί από την
πέμπτη φάλαγγα που το κρατά διασπασμένο, αποδυναμωμένο και υποτελές στην εκάστοτε εξουσία που
μπροστά στην κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μας σπρώχνει σε μια ζωή δίχως
δικαιώματα, στην φτώχια, στην πείνα και στην εξαθλίωση.
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Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
Ζαμπάτης Σπύρος

