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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
Στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας στις 26 – 7 – 2012 µε ευθύνη της 
πλειοψηφούσας παράταξης της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. καθώς και των παρατάξεων «Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες» και 
«Πρώτα Πυροσβέστες», διαδραµατίστηκαν τα εξής: 
§ Απορρίφθηκε η πρόταση της παράταξής µας για διεξαγωγή άµεσων αγωνιστικών κινητοποιήσεων 

για τα τρέχοντα βασικά ζητήµατα του εργασιακού µας χώρου, κωλυσιεργώντας για ακόµη µια φορά 
επικαλούµενες συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία, προσµένοντας την πλήρη κατάρρευση της εργασιακής, 
οικογενειακής και κοινωνικής µας ζωής.  

§ Επίσης καταψηφίστηκαν οι προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π.   

• Για τη συµµετοχή όλων των συµβασιούχων συναδέλφων στα πρωτοβάθµια σωµατεία της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όπως κατατέθηκε ως ψήφισµα στο 14ο συνέδριο, ενέργεια που καταδεικνύει ξεκάθαρα 
τον καταλυτικό ρόλο των παρατάξεων αυτών, στη διάσπαση και τον συντεχνιασµό του 
πυροσβεστικού και γενικότερα του εργατοϋπαλληλικού κινήµατος, προς όφελος των πολιτικών 
εκφραστών της πλουτοκρατίας και του υπάρχοντος εκµεταλλευτικού κοινωνικοοικονοµικού 
συστήµατος.  

• Για τις ενέργειες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προς ακύρωση του πίνακα µεταθέσεων έτους 2012, ως προς 
το σκέλος που αφορά τους αδικηθέντες συναδέλφους, µε µετάθεσή τους προς τον τόπο 
συµφερόντων τους, αποκαθιστώντας µια χρόνια αδικία, χωρίς να θίγονται παράλληλα δικαιώµατα 
άλλων συναδέλφων µόνιµων και συµβασιούχων. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί να βγάλετε τα απαραίτητα συµπεράσµατα, που 
προκύπτουν από τη στάση του προεδρείου της Οµοσπονδίας και των υπολοίπων παρατάξεων του 
κυβερνητικού συνδικαλισµού και προµηνύουν το οδυνηρό µέλλον των εργασιακών µας σχέσεων. 
Επίσης αναλογιστείτε και την ενορχηστρωµένη επιχείρηση παραπλάνησης που έχει στηθεί από την 
παράταξη µε την επωνυµία «Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες,» δηλαδή την παράταξη που εκπροσωπείται στο ∆.Σ. 
αποκλειστικά από µέλη της πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π. και δηµιουργήθηκε για να εκπληρώσει τις νέες υποχρεώσεις 
του κυβερνητικού συνδικαλισµού, που απορρέουν από την πρόσφατη διαµόρφωση του πολιτικού 
σκηνικού.  
Η συγκεκριµένη παράταξη αφού εκτέθηκε αρχικά µε το µέλος της που αυτοµολώντας στήριξε τη ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
για τις θέσεις του προεδρείου, στη συνέχεια επιχείρησε να προσδώσει ευθύνη στην Ε.Α.Κ.Π. για την 
κατάληψη των θέσεων του προεδρείου από την πλειοψηφούσα παράταξη. Ανάλογη στάση επέδειξε κατά τη 
διάρκεια του πρόσφατου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το µέλος της παράταξης «Πρώτα Πυροσβέστες» που 
προέρχεται από τη ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.   
Η προβοκατόρικη µεθόδευση που εµπεριέχεται στις ανακοινώσεις της παράταξης των «Ανεξάρτητων 
Πυροσβεστών,» αποκαλύπτει ταυτόχρονα και τις στοχευµένες παρασκηνιακές διεργασίες που εκφυλίζουν 
το συνδικαλιστικό κίνηµα. 
Η παράταξή µας πιστή στις αρχές της υποβάλλοντας την ξεκάθαρη πρόταση της για αντιπροσωπευτικά 
αναλογικό προεδρείο, ξεκαθάρισε πως δεν θα συµµετάσχει σε κανενός είδους συνεργασία, από τη στιγµή που 
µε τις υπόλοιπες παρατάξεις τη χωρίζουν ριζικές διαφορές σε συνδικαλιστικό επίπεδο, ενώ αρκετά από τα 
µέλη τους έχουν συµβάλλει µε τη χρόνια συµβιβαστική στάση τους και την αδράνειά τους, στη συνεχή 
υποβάθµιση του εργασιακού βίου των πυροσβεστών. 
Η Ε.Α.Κ.Π. συνεχίζει τον αγώνα για την ενίσχυση του ταξικού πόλου στο χώρο του Πυροσβεστικού 
Σώµατος, έχοντας ως πρότυπο τον πολύµηνο ηρωικό αγώνα των συναδέλφων εργαζοµένων στην 
Ελληνική Χαλυβουργία, που συνεχίζεται ακάθεκτα κόντρα στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας και στις 
εκβιαστικές προτροπές από τα πολιτικά, συνδικαλιστικά και δηµοσιογραφικά φερέφωνά της, 
αποτελώντας ταυτόχρονα ορόσηµο στους αγώνες της εργατικής τάξης και όλων των εργαζοµένων της 
χώρας. 

 

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών  
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Τα µέλη  του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 
Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος  
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