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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

    Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, στις 21 Οκτώβρη συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της ένωσής μας. Το προεδρείο 
και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου απέρριψαν κάθε σκέψη για έναρξη αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων, για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τους υπάλληλους του Π.Σ. και κοινούς αγώνες με τα συνδικάτα 
και τους φορείς του μαχόμενου συνδικαλιστικού κινήματος, για γενικότερα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις ζωές 
όλων μας. 

   Με ευθύνη του προεδρείου η πλειοψηφία των προτάσεων που υποβλήθηκαν από την παράταξή μας για λήψη 
αποφάσεων, συζητηθήκαν εντελώς επιδερμικά επιχειρώντας σε αρκετές περιπτώσεις να υποβαθμιστούν διάφορα 
γεγονότα όπως τα των επιφυλακών στον Ν. Κεφαλονιάς κ.ά. Επίσης, έκτος ζητημάτων οικονομικού και διαδικαστικού 
περιεχομένου, ουδείς λόγος έγινε για την άσκηση πίεσης στην πολιτεία προκειμένου να αναλάβει, δίχως 
χρονοτριβή, τις ευθύνες της απέναντι στους τραυματισθέντες συνάδελφους και τις οικογένειες τους και την 
αναζήτηση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου, για τη διαχρονική απουσία βασικών κανόνων ασφάλειας της 
εργασίας, συνεχίζοντας παράλληλα τον αγώνα για την ουσιαστική αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του Πυροσβεστικού 
Σώματος, 

    Σχετικά με τις ενέργειες για την αποκατάσταση των αποδοχών των ένστολων (αποφάσεις ΣτΕ),  το προεδρείο αποφάσισε 
για ακόμη μια φορά να σπρώξει τους συναδέλφους, με έντεχνο τρόπο, σε δικηγορικά γραφεία και σε χρονοβόρες 
διαδικασίες με διφορούμενα αποτελέσματα, φυσικά και με το ανάλογο οικονομικό τίμημα για κάθε υπάλληλο.  

 Σύσσωμα και για πολλοστή φορά τα στελέχη των παρατάξεων Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών 
(πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.)  &  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ., αντιτάχθηκαν στο ζήτημα που επανέφερε η παράταξή μας για εγγραφή στην Ένωσή 
μας όσων συναδέλφων Π.Π.Υ. το επιθυμούν και έχουν υποβάλλει ή που θα υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις εγγραφής τους. 
Όλοι αυτοί που διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους για ομογενοποίηση του προσωπικού προβάλλοντας το θέμα αυτό ως ένα από 
τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το Π.Σ., βάζουν φραγμό στην ενότητα των υπάλληλων. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη 
φορά που ο κυβερνητικός συνδικαλισμός γίνεται αρωγός στην ενίσχυση της τακτικής του διαχωρισμού και 
κατηγοριοποίησης των υπαλλήλων, με σκοπό την απομαζικοποίηση των συνδικαλιστικών μας οργάνων.  

   Σε ότι αφορά τις τροποποιήσεις που επιφέρει το Π.Δ. 93/2014 στον Κανονισμό Μεταθέσεων που θα εξαθλιώσει 
οικονομικά και ηθικά τους περισσότερους από εμάς, σας ενημερώνουμε ότι επτά συνάδελφοι μας στην περ/ρεια Δυτικής 
Ελλάδας και συγκριμένα τέσσερις (εκπαιδευμένοι στην πυροπροστασία αεροδρομίων και στην διάσωση πληρωμάτων 
αεροσκαφών και ελικοπτέρων) από την Π.Υ. Π/Α  Αράξου και τρεις από το Π.Κ. Χαλανδρίτσας, μετακινήθηκαν πρόσφατα 
σε Π.Υ. της Πάτρας. Ζητήθηκε από την παράταξή μας, σε κάθε μετακίνηση συναδέλφου-μέλους της Ένωσής μας που 
πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί χωρίς να υπάρχει η συγκατάθεση του ιδίου και η οποία θα του δημιουργεί 
προβλήματα στην υπηρεσιακή, οικογενειακή και προσωπική του υπόσταση, να εξαγγείλει ένστολη αγωνιστική 
κινητοποίηση στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας ή Ιονίων Νήσων και παράλληλα να απευθύνει 
κάλεσμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης σε συνδικάτα και φορείς εργαζομένων της περιφέρειάς μας, για να επιτευχθεί η 
απαιτούμενη αντίσταση και να προστατέψουμε τα δικαιώματα μας.  

  Το προεδρείο από την πλευρά του εξάντλησε όλη την αγωνιστικότητά του επικαλούμενο, ότι η απόσυρση του αποτελεί 
θέση της ομοσπονδίας και ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε παραπάνω από το σωματείο μας. Από την πλευρά της 
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. δηλώθηκε ότι είναι υπέρ των μετακινήσεων, όταν μάλιστα οι μετακινούμενοι είναι κάτοχοι κατοικίας στην 
περιοχή που μετακινούνται. Και οι δυο παρατάξεις απέρριψαν την παραπάνω πρότασή μας για ένστολη αγωνιστική 
κινητοποίηση για τις μετακινήσεις  συναδέλφων-μελών της ένωσής μας που έγιναν ή που θα γίνουν, παρά την 
θέλησή τους. 

  Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,  έχουν επιβεβαιωθεί  πλήρως οι εκτιμήσεις και οι προειδοποιήσεις της Ε.Α.Κ.Π. για το 
ρόλο του κυβερνητικού συνδικαλισμού στο χώρο μας και τις μεγάλες ευθύνες  που φέρει, ως κύριος αρωγός των εκάστοτε 
πολιτικών επιλογών που εφαρμόζονται. Επιβάλλεται να παλέψουμε μαζί για την αποδυνάμωση του. 
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