
ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
.         Της Ένωσης Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού Σώματος  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου        . 

Τηλ:  6974055854,  fax: 2674022211,  web site: www.eakp.gr,  email: eakp1999@gmail.com 
                                                                                                            

                                                                                                             Μυτιλήνη 21 Νοεμβρίου 2016 

                                                                                             Προς: Μέλη Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου                                                                          

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ  

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι  

Η Ε.Α.Κ.Π. Βορείου Αιγαίου έχει καταγγείλει αλλεπάλληλες φορές, την τελευταία διετία, το προεδρείο της 

Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Αιγαίου για πλήρη και συνειδητή αγωνιστική 

αδράνεια, καθώς και για εκφυλισμό και πλήρη απαξίωση του ρόλου του σωματείου μας. Όλα αυτά 

καταδεικνύονται με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης στις 14-11-2016. 

Αλήθεια τι θεωρούν έργο οι συνάδελφοι της πλειοψηφούσας παράταξης; Το ότι διαθέτουν τα χρήματα 

των συναδέλφων για να κάνουν δωρεά στην υπηρεσία, τον εξοπλισμό που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να 

παρέχει το κράτος.  

Υποκρίνονται ότι δεν έχουν αντιληφθεί τις θέσεις και τις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π.. Ποτέ δεν προτείναμε να 

περιοριστεί το Δ.Σ. μόνο σε καταγγελίες ή "διεκδικήσεις" όπως τις εννοούν, αλλά να οργανώσει τον αγώνα 

των συναδέλφων, για να διεκδικήσουμε δυναμικά ότι δικαιούμαστε ως επαγγελματίες και ως εργαζόμενοι. 

Φτάνουν στο σημείο να λένε μέχρι και ψέματα, ότι δήθεν πραγματοποίησαν παραστάσεις διαμαρτυρίας. 

Ουδέποτε έγιναν παραστάσεις διαμαρτυρίας στην περιφέρειά μας, ουδέποτε ενημερώθηκε το 

Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν τις πραγματοποίησαν ερήμην των συναδέλφων. Για τις επιστολές, τα 

δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις που μας λένε, καλούμε το προεδρείο να τα δημοσιεύσει γιατί κανένας 

συνάδελφος δεν τα γνωρίζει. Εκτός από ένα υπόμνημα προς τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών, στο οποίο 

φροντίζουν να αναφέρουν ότι «κατανοούν την δυσκολία που προκύπτει από την ανάγκη να τηρήσει η 

κυβέρνηση τις δεσμεύσεις της», καμία άλλη ενέργεια δεν έχει γίνει από το προεδρείο της Ένωσης.   

Τι προτείνουν άραγε στους συναδέλφους και στις Ενώσεις άλλων περιφερειών, που όπως μας λένε, 

ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό; Να βάλουν και αυτοί το χέρι στη τσέπη για τον εξοπλισμό τους; Πως 

σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το σύνολο των ελλείψεων σε εξοπλισμό, Μ.Α.Π. κλπ, αφού ο κύριος Υπουργός 

συνέστησε να κάνουμε υπομονή; Με χρήματα του σωματείου, ή με έρανο;  

Η Ε.Α.Κ.Π. συνάδελφοι, αυτά που προτείνει και κυρίως τον αγωνιστικό τρόπο διεκδίκησης, προσπαθεί 

να τα κάνει πράξη και σε κεντρικό επίπεδο και σε περιφέρειες της χώρας όπου έχει δυνάμεις. Διεκδικεί, 

την αύξηση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, την κατάργηση της τριχοτόμησης του προσωπικού 

και την πρόσληψη προσωπικού με σταθερές και μόνιμες σχέσεις, τη δημιουργία αξιοκρατικού  Κανονισμού 

Μεταθέσεων.  

Γνωρίζει πολύ καλά το προεδρείο της Ένωσης, ότι οι καταγγελίες και οι αγωνιστικές παρεμβάσεις της 

ΕΑΚΠ που ειρωνικά αναφέρεται σε αυτές, έφερναν αποτελέσματα για όλους τους εργαζόμενους. 

Αντιστάθηκε στη συγχώνευση και την κατάργηση Υπηρεσιών και Κλιμακίων, διεκδίκησε το δικαίωμα στις 

γονικές άδειες, την πρόσληψη τέκνων θανόντων συναδέλφων, την αναβάθμιση και τη χορήγηση εξοπλισμού 

σε συσκευές, σε εργαλεία, σε οχήματα και Μ.Α.Π. με τη χρηματοδότηση του κράτους και όχι από δωρεές 

συλλόγων, επιχειρηματιών, σωματείων κλπ. Συνέβαλλε σε αξιοκρατικές αποφάσεις από την θέση της στο 

υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων. Έβαλε εμπόδια στην επιχειρούμενη εφαρμογή μέσω σχετικού Π.Δ. για 

την υγιεινή και ασφάλεια της εβδομάδας των 63 ωρών κατά την θερινή περίοδο και στην εφαρμογή του 

12ωρου. Έβαλε φρένο στις ανεξέλεγκτες επιφυλακές. Πάλεψε και κατάργησε στην πράξη το Π.Δ. 145/2002 

για τις μετακινήσεις, που ταλαιπώρησαν και αρκετούς συναδέλφους στην περιοχή μας με τα συνεχόμενα  

¨ταξιδάκια ΅ χωρίς χρήματα και μόρια από Σάμο στην Ικαρία.  

Σε ότι αφορά την στήριξη των δικαιωμάτων των συναδέλφων, από την πλευρά του προεδρείου της Ένωσης, 

γνωρίζουν όσοι συνάδελφοι στην περιφέρεια μας αντιμετώπισαν σοβαρά εργασιακά προβλήματα, είτε 

υπέστησαν ατύχημα εν ώρα υπηρεσίας, ποιος πραγματικά τους στήριξε και στάθηκε στο πλευρό τους. 

Αλήθεια πως εκφράστηκε η συμπαράσταση της Ένωσης στο συνάδελφο Τζαναβάρη μέχρι σήμερα και με 

ποιές ενέργειες στηρίχτηκε στον δικαστικό του αγώνα που είναι ήδη σε εξέλιξη;  
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 Εγκαλείτε η ΕΑΚΠ για έλλειψη ευαισθησίας που από την πρώτη στιγμή ανέδειξε το πρόβλημα του 

συναδέλφου με μία σειρά ενέργειές της, που λειτούργησαν ενισχυτικά στον προσωπικό δυστυχώς αγώνα που 

υποχρεώθηκε να κάνει εξ αιτίας της αδιαφορίας που αντιμετώπισε από τους καθ ύλην αρμόδιους; 

Το προεδρείο, όπως και άλλες πρωτοβάθμιες ενώσεις έχουν σαν θέση τους, ότι όταν το κράτος δεν μπορεί, 

εμείς σαν σωματείο μπορούμε να υποκαταστήσουμε τις υποχρεώσεις του κράτους προς το προσωπικό της 

Πυροσβεστικής. Αυτή τη θέση αξιοποιούν στο έπακρο όλες οι κυβερνήσεις. Μειώνουν τις δαπάνες στο 

Κρατικό Προϋπολογισμό προς όφελος της Ε.Ε και του Δ.Ν.Τ. Έτσι όσο θα μειώνονται διαρκώς οι δαπάνες,  

εμείς θα βάζουμε ολοένα και περισσότερο το χέρι στην τσέπη 

Συνδικαλισμό με τέτοιο προσανατολισμό θέλουν όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Ζητούν από το λαό να 

κάνει υπομονή μέχρι να βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας,  Είναι οι ίδιοι συνδικαλιστές που 

έβαζαν πλάτη, προ κρίσης όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν θετικοί, με τους κοινωνικούς διαλόγους για 

αφαίρεση δικαιωμάτων και αυξήσεις ψίχουλα.  

 Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός να απευθύνεται ερώτημα στα μέλη της ΕΑΚΠ αν τελικά θα 

χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Με ποιο δικαίωμα σε κάποιους που έχουν αντίθετη άποψη, ασκείται έμμεσα 

εκβιασμό; Με το ερώτημά σας ενστερνίζεστε τη λογική της ανταποδοτικότητας. Διαφωνώ με την αγορά της 

συσκευής, άρα δεν έχω δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσω. Αναρωτηθείτε μόνο τι θα κάνουν οι υπόλοιποι 

συνάδελφοί μας στις υπηρεσίες που δεν έχουν αντίστοιχες συσκευές; Να πληρώσουν για να έχουν; Κάνουμε 

άλλη μια φορά ξεκάθαρο σε όλους, ότι η Ε.Α.Κ.Π. δεν θέλει να λειτουργεί το Π.Σ. ανταποδοτικά, όπου 

οποίος μπορεί να πληρώσει θα έχει προστασία και όποιος δεν μπορεί όχι. 

Εύλογο ερώτημα προκαλεί και η επισήμανση τους για τις νομικές εταιρείες, ότι κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν θέμα συναδέλφου που δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του σωματείου. Ποιο εργασιακό ή 

υπηρεσιακό ζήτημα είναι αυτό που δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία ενός σωματείου, δεν το γνωρίζουμε, 

αφού ποτέ δεν ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Όσον αφορά τον καταμερισμό στις θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ποτέ δεν τις αρνηθήκαμε. 

Αρνηθήκαμε μόνο θέσεις στο προεδρείο το οποίο δεν θα ήταν αναλογικό. Άλλωστε το πρώτο Δ.Σ έγινε 

απουσία των εκλεγμένων μελών της Ε.Α.Κ.Π. πράγμα που καταγγέλθηκε (6/3/2015). Διανεμήθηκαν οι θέσεις 

του προεδρείου χωρίς να ληφθεί υπόψη η βούληση των συναδέλφων που μας ψήφισαν. 

Συνεχίζουν να ψεύδονται λέγοντας ότι η Ε.Α.Κ.Π. είναι αντίθετη σε όλα, όπως την επαναλειτουργία της 

ιστοσελίδας. Λένε ψέματα και τους καλούμε να δημοσιεύουν τα πρακτικά των Δ.Σ. Ποτέ η παράταξη μας δεν 

ήταν αντίθετη σε μια τέτοια ενέργεια. Αξίζει να αναφερθεί και το γεγονός, ότι δεν έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Ένωσης Βορείου Αιγαίου ούτε μια ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. Βορείου Αιγαίου, τουλάχιστον 

τα δύο τελευταία χρόνια.  

Το προεδρείο της Ένωσης  υπαινίσσεται ότι τα «ταξιδάκια» καλύπτουν και προσωπικές μας ανάγκες. Τους 

ζητάμε να αφήσουν τα υπονοούμενα. Έχουν να καταγγείλουν κάτι; Εμείς τους προκαλούμε και θα 

περιμένουμε απάντηση. Αν όχι είναι συκοφάντες. Άλλωστε και με τις προτάσεις μας συμβάλαμε στην 

καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του σωματείου και γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι ότι τα περισσότερα 

έξοδα καλύπτονται από εμάς τους ίδιους. Η Ε.Α.Κ.Π θέλει την επαφή με όλους τους συναδέλφους και τα 

ανοικτά Δ.Σ του σωματείου με την συμμετοχή όλων, με στόχο την αγωνιστική κατεύθυνση του σωματείου.   

Συνάδελφοι, η Ε.Υ.Π.Σ.Π. Βορείου Αιγαίου έτσι όπως λειτουργεί με ευθύνη του προεδρείου, δεν έχει καμιά 

σχέση με συνδικαλιστικό όργανο. Δεν έχει καμία διάθεση να οργανώσει του εργαζόμενους σε αγώνα απέναντι 

στα αντιλαϊκά μέτρα, καθώς και σε αυτά που αναμένονται άμεσα, όπως το νέο μισθολόγιο, ο νέος κανονισμός 

μεταθέσεων που θα ξεσπιτώνει τους συναδέλφους, η υποχρηματοδότηση του Π.Σ. αλλά και τα σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και κορυφώνονται σε κάθε αντιπυρική περίοδο (σωρηδόν επιφυλακές, 

πρόσθετη εργασία με εξοντωτικά ωράρια, μετακινήσεις, ασφάλεια του προσωπικού).  

Η λειτουργία του σωματείου προσομοιάζει περισσότερο με δραστηριότητα πολιτιστικού συλλόγου ή Μ.Κ.Ο. 

που καλείται να υποκαταστήσει το κράτος  στις υποχρεώσεις του.  

Απαιτείται άμεσα από όλους τους συναδέλφους της περιφέρειάς μας, η μαζική συμμετοχή μας στην Γενική 

Συνέλευση της Ένωσης στις 23 του Νοέμβρη, για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις προκειμένου μπει 

τέλος σε αυτή την κατάσταση, που είναι κόντρα στα πραγματικά συμφέροντα και τα δικαιώματά μας.  

 Για να γίνει η Ένωση μας αγωνιστική - διεκδικητική και όχι ένα ακόμα δεκανίκι για την υλοποίηση 

αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου 

Καραπέτης Ζαχαρίας – Παράλαιμος Λευτέρης 


