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Η κυβέρνηση εγκατέλειψε τους πυροσβέστες στα περιφερειακά αεροδρόμια
Καθολικός ξεσηκωμός απέναντι στα μέτρα που μας αφανίζουν
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Από την 1η του Απρίλη ξεκίνησαν να υλοποιούνται οι μεταθέσεις συναδέλφων μόνιμων και πενταετών
προς τις περιοχές των Π.Υ. των αεροδρομίων της FRAPORT.
Αρκετοί συνάδελφοι, περίπου 100, κλήθηκαν να παρουσιαστούν στις υπηρεσίες των αεροδρομίων όπου
και μετατίθενται στις 01/04, μια μέρα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους στο Ελ. Βενιζέλος,
στις 31/03 κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Μετακινήθηκαν στους τόπους μετάθεσης χωρίς να
έχουν στα χέρια τους ούτε καν Φύλλο Πορείας. Είναι πρωτοφανής η ταλαιπωρία που θα υποστούν.
Οι περισσότεροι πυροσβέστες που καλούνται να υπηρετήσουν παρά τη θέλησή τους, στις Π.Υ. των
αεροδρομίων, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τη διαμονή τους. Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που καλούνται να διαβιώσουν. Ήδη συνάδελφοι πυροσβέστες που
παρουσιάστηκαν στα αεροδρόμια της Κεφαλλονιάς και της Θήρας διαπίστωσαν ότι παρουσιάστηκαν σε
αεροδρόμια με ανύπαρκτες υπηρεσίες.
Νέο ξεσπίτωμα συναδέλφων για κάλυψη κενών θέσεων σε όλη τη χώρα, αναμένεται να
πραγματοποιηθεί με τις μεταθέσεις για τις Π.Υ. των ιδιωτικοποιημένων Οδικών Αξόνων και τις τακτικές
ετήσιες μεταθέσεις που θα ανακοινωθούν τον ερχόμενο Μάιο.
Είναι προφανές πλέον και μετά από αυτές τις εξελίξεις και την στάση σιωπής και ανοχής που κράτησαν
στο σύνολο τους, οι εικοσιτρείς πρωτοβάθμιες Ενώσεις των μονίμων, οι σαράντα περίπου
πρωτοβάθμιες Ενώσεις των πενταετών και συμβασιούχων, οι δύο Ομοσπονδίες των μονίμων και των
πενταετών και οι δύο πανελλήνιες Ενώσεις Αξιωματικών και Πτυχιούχων, απέναντι στο βίαιο
ξεσπίτωμα των εκατοντάδων πυροσβεστών, ποιούς έχει συμμάχους και αυτή η κυβέρνηση για να
περάσει τους αντιδραστικούς της σχεδιασμούς. Για όλη την ταλαιπωρία και τα μεγάλα οικονομικά και
οικογενειακά προβλήματα των συναδέλφων, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική – αγωνιστική αντίδραση
από τα προεδρεία και τις πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών οργάνων, μόνιμων και 5ετών. Οι
ξεσπιτωμένοι πυροσβέστες έχουν αφεθεί κυριολεκτικά στην τύχη τους.
Μόνο η Ε.Α.Κ.Π. όλο αυτό το διάστημα μόνη της έδωσε την μάχη με πείσμα σε όλα τα επίπεδα.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Ο Αρμαγεδώνας των εργασιακών ανατροπών για μόνιμους και πενταετής άρχισε, όπως είχε προβλέψει η
Ε.Α.Κ.Π. με το έμπα της νέας χρονιάς. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι αντεργατικοί σχεδιασμοί της
κυβέρνησης και ακόμη δεν έχει γίνει η Αναδιοργάνωση του Π.Σ. δηλαδή το κλείσιμο και η συγχώνευση
δεκάδων Π.Υ. και Π.Κ. με ότι αυτό σηματοδοτεί για την πυρασφάλεια της χώρας και την εργασιακή
κατάσταση των πενταετών και συμβασιούχων.
Ήδη από φέτος οι δήμοι έχουν την δυνατότητα να προσλαμβάνουν συμβασιούχους με 8μηνες ή τρίμηνες
συμβάσεις για τις ανάγκες της πυρασφάλειας των περιοχών τους και ο νοών νοείτο.
Η διέξοδος για την οριστική λύση στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματά μας, είναι να αναλάβουμε
πρωτοβουλίες, να οργανώσουμε τον αγώνα μας σε κάθε υπηρεσία και να συμμετέχουμε σε αγωνιστικές
δράσεις, μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.
Οι συνάδελφοι που μετατέθηκαν χωρίς τη θέλησή τους, πρέπει να γυρίσουν στα σπίτια τους. Να
απαιτήσουμε από τα προεδρεία των σωματείων και των Ομοσπονδιών μας, την οργάνωση
κινητοποιήσεων και την κλιμάκωσή τους ακόμη και κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Να
αντισταθούμε στις αντιλαϊκές πολιτικές που ευθύνονται για τη δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε.
Η κυβέρνηση να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η σίτιση και η δωρεάν
διαμονή των πυροσβεστών που μετατέθηκαν στα περιφερειακά αεροδρόμια, σε κατοικίες που θα
καλύπτουν τις ανάγκες για αξιοπρεπή διαβίωση, μέχρι αυτοί να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Να διεκδικήσουμε άμεσα, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το Πυροσβεστικό Σώμα,
μονιμοποίηση όλων των 5ετών και συμβασιούχων συναδέλφων μας όπως προτείνει η Ε.Α.Κ.Π.,
κατάργηση των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων που μας ξεσπιτώνουν και των νομοθετικών
διατάξεων που μας διαλύουν τη ζωή.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

