ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.

Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλ.: 6932473532, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e-mail: eakp1999@gmail.com

.

Θεσσαλονίκη 8 Σεπτεμβρίου 2016
Προς: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΏΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καταγγέλλουμε
την συνδικαλιστική παράταξη Πρώτα Πυροσβέστες για την πρόταση που κατέθεσε ως θέμα προ
ημερήσιας διάταξης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, που πραγματοποιήθηκε στις
06/09/2016, και έχει ως εξής:
«Λήψη απόφασης για την οικονομική κάλυψη (συγκεκριμένο ποσόν) της διαμονήςδιανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο (εφόσον δεν καλύπτεται από την Υπηρεσία μας ή άλλους
φορείς) από την Ένωσης μας και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο για τα Μέλη μας που μετακινούνται
για συμβάν εκτός περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Συνάδελφοι, η πρόταση αυτή είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη και εντάσσεται στο γενικότερο
πλαίσιο δράσης των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού, που με παρόμοιες προτάσεις όπως
για τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, τα επαγγελματικά ταμεία, κ.λ.π. προσπαθούν να φορτώσουν στις
πλάτες μας, τις υποχρεώσεις που έχει η κυβέρνηση απέναντι μας.
Έλεος πια! Δεν μας φτάνει δηλαδή το τσεκούρι στους μισθούς μας, τα δυσβάσταχτα χαράτσια, η
βαριά φορολογία, και η ακρίβεια που καταβροχθίζουν ότι απόμεινε απ αυτούς, μας προτείνουν να
πληρώνουμε από την τσέπη μας την διαμονή μας, όταν θα εργαζόμαστε εκτός της περιφέρειάς
μας.
Τέτοιες προτάσεις ρίχνουν νερό στο μύλο της κυβέρνησης, η οποία πετσοκόβει παροχές και
δικαιώματα των εργαζομένων, προκειμένου να εξοικονομήσει πακτωλό χρημάτων για να τα χαρίσει
στους τραπεζίτες και στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
Δυστυχώς συνάδελφοι αυτό είναι το αποτέλεσμα από την απουσία της Ε.Α.Κ.Π. από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης μας, όπου πλέον κυριαρχούν απόλυτα οι δυνάμεις του κυβερνητικού
συνδικαλισμού και έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη εργασιακή ¨ειρήνη,¨ που είναι στρατηγικός
στόχος όλων των αντιλαϊκών κυβερνήσεων που ψήφισαν και εφάρμοσαν τα μνημόνια.
Καμία πρόταση δεν κατατίθεται για να διεκδικήσει η Ένωση τα αυτονόητα, αλλά απεναντίας
δέχονται ως δεδομένη την στάση της κυβέρνησης και προτείνουν λύσεις σε βάρος των
εργαζομένων.
Άπειρες φορές μέχρι σήμερα αποδείχτηκε ότι μόνο η Ε.Α.Κ.Π. μπορεί να βάλει φρένο σε αυτού του
είδους τις πρακτικές, αποκαλύπτοντας όσους υπονομεύουν τα δικαιώματά μας, οργανώνοντας
παράλληλα με βάση το διεκδικητικό της πλαίσιο, τον αγώνα για όλα όσα μας ανήκουν.
Το απέδειξε πρόσφατα και με την παρέμβαση που έκανε για τους συναδέλφους που μετακινήθηκαν
για την 1η μεγάλη πυρκαγιά στην Χίο, και κατάφερε κάτω από αυτήν την άμεση αντίδραση, να
εξασφαλιστούν ξενοδοχεία και σίτιση για όλους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους, χωρίς εξαιρέσεις.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί,
σκεπτόμενοι τα παραπάνω, να βγάλετε τα απαραίτητα συμπεράσματα και να τιμωρήσετε όσους
σκάβουν εκ των έσω το λάκκο στα εργασιακά μας δικαιώματα, στηρίζοντας μαζικά την Ε.Α.Κ.Π.
στις προσεχείς εκλογές για τα συμβούλια μεταθέσεων.
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