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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Σε απάντηση της ανακοίνωσης με Αρ. Πρωτ: 139 του Προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, για το θέμα που αφόρα  την καταπόνηση του προσωπικού του Π.Κ. 

Δερβενοχωρίων, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει  τα εξής: 

Κάθε φορά που η Παράταξη μας αναφέρει προφορικώς η γραπτώς στο Προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κάποιο σοβαρό ζητήματα, όπως επιφυλακές προσωπικού 

καταστρατήγηση ωραρίου, περικοπή ρεπό κ.τ.λ. και στην συγκεκριμένη περίπτωση της 

«καταπόνησης του προσωπικού», αντιμετωπίζεται με αυτό τον απαξιωτικό τρόπο, της 

συκοφαντίας, του ψέματος, της απόκρυψης γεγονότων. Όποιες ενέργειες γίνονται από την 

Ε.Α.Κ.Π. που αφορούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, κάθε φορά γίνονται, 

κατά το προεδρείο, για λόγους εντυπωσιασμού!!!  

Σας θυμίζουμε πως αντιμετωπίστηκαν τα θέματα των κομμένων ρεπό των συναδέλφων πέρσι το 

καλοκαίρι, με την υπ. αριθ. 121/8-8-2015 παραπλανητική συκοφαντική ανακοίνωση του 

προηγούμενου προεδρείου για τις επιφυλακές, που απαρτίζονταν από την ιδία παράταξη.  Ανάλογη 

στάση υπήρξε και για το ζήτημα των μετακινήσεων των τριών υπαλλήλων τις περιφέρειας μας με 

το Π.Δ.93/2014 (βλέπε το site: www.eakp.gr). 

'Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν  ένα και μόνο πράγμα, την κάθετη άρνηση του προεδρείου που 

αποτελείτε από την παράταξη της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ., να αντιπαλέψει αυτά τα τόσο σοβαρά 

προβλήματα.  

Δεν έχουμε αυταπάτες, και η ζωή το αποδεικνύει, πως οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές μας ηγεσίες 

θα διεκδικήσουν λύσεις που θα ικανοποιούν τις αυξημένες ανάγκες μας ως πυροσβέστες, ως 

οικογενειάρχες και ως άνθρωποι. Έχουν βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια και συναινούν με την 

Φυσική και Πολιτική ηγεσία για να περάσουν όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι. Περιορίζονται σε τοπικό 

επίπεδο να διαβουλεύονται με τον κ. Περιφερειάρχη, για την «καλύτερη διαχείριση» του μειωμένου 

προσωπικού και των υποβαθμισμένων δομών και υπηρεσιών μας. Αρνούνται πεισματικά να 

οργανώσουν τον αγώνα για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας. 

Αλήθεια, στην συγκεκριμένη περίπτωση τι ακριβώς προτείνουν στους συναδέλφους του Π.Κ. 

Δερβενοχωρίου; Να κάνουν υπομονή; 

 Κουβέντα δεν λένε για τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού στο Π.Σ. και για τη 

μονιμοποίηση των 5ετούς θητείας και των συμβασιούχων συναδέλφων. Μιλάνε μόνο για 

«επανακαθορισμό» της οργανικής δύναμης του Π.Σ. Δηλαδή τι εννοούν; Να γίνει ανακατανομή 

του υπάρχοντος προσωπικού, με ξεσπίτωμα συναδέλφων με μεταθέσεις και μετακινήσεις, όπως 

προτείνει και το προεδρείο της Ομοσπονδίας που συμμετέχουν και στηρίζουν;     

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ!!! 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών βρίσκεται και θα βρίσκεται απέναντι σε αυτή την 

κατάσταση του συμβιβασμού της ηττοπάθειας και της μοιρολατρίας που καλλιεργούν 

συστηματικά οι συνδικαλιστικές μας ηγεσίες, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο. 

Προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας να οργανώσουμε την αντίσταση των πυροσβεστών, με 

διαμαρτυρίες, παραστάσεις προς το υπουργείο, αλλά και με τη συμμετοχή μας σε όλες τις 

διαδηλώσεις του αγωνιζόμενου λαού. Αναδεικνύουμε τις αιτίες των προβλημάτων στην 

υπηρεσία, αλλά και στη ζωή μας γενικότερα. 
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 Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον αγωνιστικό προσανατολισμό των συνδικαλιστικών μας 

οργάνων, να εντάξουμε στο πλαίσιό τους αγωνιστικές μορφές δράσης και στο χώρο μας και μαζί με 

τον αγωνιζόμενο λαό, για να εμποδίσουμε και να συγκρουστούμε με τις πολιτικές που ευθύνονται 

και για τη συνεχή υποβάθμιση του Π.Σ. και των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και για την 

κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

Προσπαθούμε να ενώσουμε και να συσπειρώσουμε τους συναδέλφους, σε πλαίσιο  υπεράσπισης 

και διεκδίκησης των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων που μας καταργούν όλες οι 

κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.. 

Διεκδικούμε άμεσες προσλήψεις και μονιμοποίηση των 5ετούς θητείας και συμβασιούχων 

συναδέλφων με σταθερές σχέσεις εργασίας, καθώς και αυξήσεις στις δαπάνες για τις ανάγκες 

λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, γεγονός που θα αποτελέσει λύση και για το παραπάνω 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας από το Π.Κ. Δερβενωχωρίου. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας 

Κέκης Κώστας 

 


