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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

Στις 13-12-2014 ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, 
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών. Τα αποτελέσματα 
των εκλογών έχουν ως εξής: 

 

Εκλογές                        Κατανομή Ψηφοδελτίων 
Ψήφισαν :    5728         Ε.Α.Κ.Π.           :     825  15,98% 
Άκυρα       :       108          Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.       :    1908   36,97% 
Λευκά        :       460          ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ         :    1574   30,5 % 
Έγκυρα     :     5160          Α.Ε.Π.Π.              :     770   14,92% 
                                          ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  :       83     1,6% 

 

  Χαρακτηριστικό σημείο και για τις συγκεκριμένες εκλογές, αποτέλεσε η ελάχιστη συμμετοχή των συναδέλφων 
που υπηρετούν στην περιφέρεια Αττικής (ψήφισαν μόλις 266 συνάδελφοι). Το γεγονός αυτό οφείλεται σε 
σημαντικό βαθμό, στις παραλείψεις από την πλευρά της Φυσικής Ηγεσίας, που δεν μερίμνησε για να 
εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη καθολική συμμετοχή των υπαλλήλων, στη συγκεκριμένη περιφέρεια.    
    

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τους συναδέλφους, που με την 
ψήφο τους έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στην παράταξη, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια, την ειλικρινή στάση 
της και την αγωνιστική της δράση σε όλα τα επίπεδα. 
 

  Η απώλεια της εκπροσώπησης της Ε.Α.Κ.Π. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων, έπειτα από 4ετή 
συνεχόμενη θητεία, σημαίνει και την απώλεια της μοναδικής φωνής αντίστασης και προάσπισης των 
δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των εργαζομένων, κατά τις διαδικασίες του συγκεκριμένου υπηρεσιακού - 
κρατικού οργάνου. 
 

  Σημαίνει πισωγύρισμα, σε ότι αφορά τα σημαντικά βήματα που είχαν γίνει σε θέματα αξιοκρατίας και 
διαφάνειας στη λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που στο εξής θα είναι σε θέση να υλοποιεί ανενόχλητο 
την πολιτική των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, με το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που στρέφεται ενάντια 
στους εργαζόμενους.  
 

  Οι συνδυασμοί της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και της παράταξης ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (πρώην μέλη της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. με ορισμένα μέλη 
της πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.), που εξέλεξαν έδρα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε το 
καινούργιο και το διαφορετικό, αφού αρκετά από τα μέλη τους υπήρξαν κατά το παρελθόν ρυθμιστές των 
αρνητικών εξελίξεων στο σύνολο των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων του Π.Σ. ενώ η παράταξη της 
Α.Ε.Π.Π. (που συμμετείχε στις συγκεκριμένες εκλογές σε συνεργασία με μέλη της πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.), δεν έχει 
καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για το καθεστώς των μεταθέσεων.  
 

  Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τους σχεδιασμούς των αντιλαϊκών κυβερνήσεων για το καθεστώς των 
μεταθέσεων των πυροσβεστών, που στοχεύουν στη περεταίρω διεύρυνση της κινητικότητας με μεταθέσεις σε 
υπηρεσίες ανά την επικράτεια, για κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων του μόνιμου προσωπικού, θα επιφέρουν 
νέες μεγάλες επιβαρύνσεις και ανατροπές στους συναδέλφους και στις οικογένειές τους.  
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Σε μία περίοδο που εντείνεται η ανελέητη επίθεση στο σύνολο των δικαιωμάτων μας, η Ενωτική Αγωνιστική 
Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει σταθερά και αταλάντευτα με τις θέσεις, τις προτάσεις και το αγωνιστικό της 
πλαίσιο, να υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα όλων των εργαζομένων στο Π.Σ..  
 

  Σας καλούμε να αναλάβετε ενεργό ρόλο στην ενίσχυση και τη μαζικοποίηση των συνδικαλιστικών μας 
οργάνων, για να ανατρέψουμε τους αρνητικούς συσχετισμούς στο συνδικαλιστικό κίνημα και με συνεχή 
αγώνα να συμβάλλουμε στην ανατροπή της αντεργατικής - αντιλαϊκής πολιτικής, που είναι ενάντια στα 
πραγματικά μας συμφέροντα. 

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