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ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  

ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ  
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Στις 13 του Μάη θα διεξαχθούν οι εκλογές στο σωµατείο µας, για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στα 
συνδικαλιστικά όργανα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι συγκεκριµένες εκλογές 
πραγµατοποιούνται στην πιο δύσκολη και κρίσιµη περίοδο µεταπολεµικά, για όλους τους εργαζόµενους της 
χώρας. 
Η ολοµέτωπη επίθεση που έχει εξαπολυθεί εναντίον του Ελληνικού Λαού από τις κυβερνήσεις και τα κόµµατα 
της πλουτοκρατίας και των εκµεταλλευτών του ανθρώπινου µόχθου, σε πλήρη συνεργασία µε τους εκπροσώπους 
του κυβερνητικού συνδικαλισµού, θέτουν επιτακτικά στην ηµερήσια διάταξη σε όλους τους τόπους δουλειάς το εξής 

ερώτηµα: ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΙΑ ή ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ; 
Εξαίρεση δεν αποτελεί φυσικά ούτε ο χώρος του Π.Σ. όπως και των Σωµάτων Ασφαλείας γενικότερα, µε τις 
εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων να εναρµονίζονται πλήρως µε τις ανάγκες της εργοδοσίας (κυβέρνηση) και 
των εκπροσώπων της (φυσική ηγεσία), που στοχεύουν στην µεγαλύτερη ένταση της εκµετάλλευσης της εργασίας 
των πυροσβεστών µε το µικρότερο κόστος, αποκοµίζοντας και µε αυτόν τον τρόπο µεγαλύτερα κέρδη για τους 
βιοµήχανους τους τραπεζίτες τους εφοπλιστές και γενικότερα τους εκµεταλλευτές των εργαζοµένων και των λαϊκών 
στρωµάτων. 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου από την ίδρυσή της, παλεύει για τη 
ριζοσπαστικοποίηση του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήµατος, την σύγκληση και την ενότητά του µε 
όλους τους εργαζόµενους της χώρας, σε κοινό ταξικό πλαίσιο. Με τις θέσεις αυτές και το αγωνιστικό πλαίσιο 
αιτηµάτων και διεκδικητικό πλαίσιο δράσης της, εκπροσωπήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου και του 
οργανωτικού γραµµατέα, στο αντιπροσωπευτικό προεδρείο του σωµατείου µας κατά την προηγούµενη διετία. 
Στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα η παράταξή µας επιχείρησε µε όλες τις δυνάµεις της σε τοπικό και 
πανελλαδικό επίπεδο να υλοποιήσει το πρόγραµµά της, έχοντας να αντιπαλέψει την αντίδραση των εκπροσώπων 
του κυβερνητικού συνδικαλισµού (Π.Α.Σ.Κ.Π. – ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.) και στα πλαίσια αυτά: 

• Υπέβαλλε επεξεργασµένες ολοκληρωµένες προτάσεις προς όλους τους αρµόδιους φορείς, για µια σειρά 
θεµάτων που απασχολούν τον εργασιακό χώρο των πυροσβεστών (Μισθολόγιο, Κανονισµός Μεταθέσεων, 
Αναδιοργάνωση του Π.Σ. κ.ο.κ.), σε συνδυασµό µε αντίστοιχα ζητήµατα όλων των εργαζοµένων της χώρας. 

• Ανέδειξε σοβαρά εργασιακά προβλήµατα όπως, θεσµοθέτηση ανθρώπινων ωραρίων εργασίας, πλήρης 
εφαρµογή του απαιτούµενου κανονιστικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, ελλείψεις 
στον µηχανολογικό εξοπλισµό, πραγµατική αµοιβή της υπερεργασίας, χορήγηση γονικών αδειών. 

• Παρείχε έγκαιρη και πλήρη ενηµέρωση για όλα τα εργασιακά ζητήµατα, καθώς και για όλες τις διατάξεις των 
νοµοσχέδιων που ψηφίστηκαν για το ασφαλιστικό, τα µισθολογικά, τα φορολογικά κ.λ.π.  

• Κατήγγειλε κάθε καταστρατήγηση εργασιακού δικαιώµατος και αντιµετώπισε όσες αυθαιρεσίες   
αναφέρθηκαν από οποιονδήποτε συνάδελφο, προσφέροντας παράλληλα στήριξη υπηρεσιακή και νοµική. 

• Κοινοποίησε προς τις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές παραβιάσεις που δεν αποκαταστάθηκαν µέσα από 
υπηρεσιακές ενέργειες, όπως για παράνοµες πειθαρχικές διώξεις, παραβίαση ωραρίου, παραβίαση κανόνων 
ασφάλειας, ενεργοποιώντας την προβλεπόµενη εισαγγελική έρευνα. 

• Αποκάλυψε παράνοµες ενέργειες σε βάρος εκατοντάδων συναδέλφων στον κανονισµό µεταθέσεων, 
όπως την παράνοµη ένταξη στις 8ετίες σειρών που είχαν το αµετάθετο, εµποδίζοντας µαζικές µεταθέσεις 
υπεράριθµών λόγω µείωσης της υπηρετούσας δύναµης στα πυροσβεστικά κλιµάκια. 

• Συνέβαλλε καταλυτικά στον περιορισµό των παράνοµων µεταθέσεων, προτάσσοντας την ενίσχυση της 
αξιοκρατίας στο θεσµό µέσα από την εκλογή εκπροσώπου της στο υπηρεσιακό συµβούλιο και βοήθησε 
αρκετούς συναδέλφους µε αναφορές, ενστάσεις και προσφυγές να δικαιωθούν.  

• Αντιστάθηκε µε όλες τις δυνάµεις της ώστε να µην περάσουν οι διατάξεις των αναξιοκρατικών 
τροποποιήσεων στον κανονισµό µεταθέσεων και η επιβολή αντεργατικών ωραρίων εργασίας. 
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• Απέτρεψε δύο φορές από το 2010 τους σχεδιασµούς για το κλείσιµο υπηρεσιών και κλιµακίων µέσω της 
αναδιάρθρωσης, µε συνεχόµενες έγκαιρες παρεµβάσεις, βάζοντας σοβαρά εµπόδια και στην τρίτη 
επιχειρούµενη προσπάθεια.  

• Κατέκτησε δικαιώµατα όπως το επίδοµα των 300 ευρώ για τους παθόντες εν υπηρεσία και πέτυχε την άρση 
των εµποδίων για τις αποσπάσεις συνυπηρέτησης υπαλλήλων των υπουργείων υγείας και παιδείας, συζύγων 
πυροσβεστών.  

• Σε επίπεδο διεκδικητικού πλαισίου δράσης, πρόταξε και επέµεινε στην αναγκαιότητα για δηµιουργία 
πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου µε όσα σωµατεία ακολουθήσουν το πλαίσιό της, από τη στιγµή που 
οι παρατάξεις της Π.Α.Σ.Κ.Π. και της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. απαξιώνοντας τα συλλογικά όργανα της Ένωσης, 
απεµπόλησαν τις αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικής Συνέλευσης για τη δηµιουργία 
συντονιστικού οργάνου µε τη συµµετοχή του σωµατείου Ηπείρου και όσων πρωτοβάθµιων σωµατείων πάρουν 
αντίστοιχες αποφάσεις. Ανάλογη στάση επέδειξαν οι δύο παρατάξεις και σε επίπεδο Οµοσπονδίας, αγνοώντας 
τις  αποφάσεις του 13ου τακτικού συνεδρίου, για κινητοποιήσεις πυροσβεστών µέσα στην αντιπυρική περίοδο.    

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

• Ιδιαίτερα τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο επιχειρείται µε εντολές των πολιτικών εκπροσώπων της 
πλουτοκρατίας, ο εκφυλισµός και η υποδούλωση του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήµατος από τις 
παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισµού Π.Α.Σ.Κ.Π. – ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. σε αντίστοιχη δράση µε τους 
οµοϊδεάτες τους σε Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.∆.Ε.∆.Υ. (Π.Α.Σ.Κ.Ε. – ∆.Α.Κ.Ε.) στο εργατοϋπαλληλικό κίνηµα, 
προκειµένου να διατηρηθεί το υπάρχον άθλιο εκµεταλλευτικό κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα, που είναι 
υπεύθυνο για τα δεινά του λαού µας. 

• Στη βάση αυτή επιχειρείται µε αποκλειστικό στόχο την παραπλάνηση και τον αποπροσανατολισµό των 
συναδέλφων, πότε η δηµιουργία άκρως κοµµατικών και πότε «ενιαίων ανεξάρτητων» ψηφοδελτίων. 

• Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην περιφέρειά µας αποτελεί η σύσταση του ψηφοδελτίου «ΟΜΟΝΟΙΑ» που 
στελεχώνεται κυρίως από µέλη της Π.Α.Σ.Κ.Π. και επιχειρεί να επαναλάβει τις µεθοδεύσεις του ενιαίου 
ψηφοδελτίου µε την ίδια επωνυµία («ΟΜΟΝΟΙΑ»), κατά την περίοδο 2000 – 2002, όταν στο 2ο 
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Οµοσπονδίας, οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποί του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
προσέφεραν πλήρη στήριξη στην παράταξη της Π.Α.Σ.Κ.Π. και συνδιοίκησαν την Οµοσπονδία παίρνοντας τη 
θέση του αντιπροέδρου. Η συγκεκριµένη χρονική περίοδος που απεδείχθη οδυνηρή για τα εργασιακά 
δικαιώµατα των πυροσβεστών, αποτέλεσε παράλληλα και την απαρχή της µετατροπής του δευτεροβάθµιου 
συνδικαλιστικού µας οργάνου, σε βασικό και πολύτιµο δεκανίκι της εκάστοτε κυβέρνησης, προσφέροντας 
αµέριστη στήριξη και αρωγή στην επιβολή των πολιτικών που τσακίζουν δικαιώµατα και καταδικάζουν τους 
πυροσβέστες και όλους τους εργαζόµενους της χώρας στη φτώχια, την ανέχεια και την εξαθλίωση. 

• Επίσης συνεχίζεται από τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισµού η επιχείρηση περιχαράκωσης 
πυροσβεστών και ενστόλων, µε την αποµόνωση τους από το λαϊκό κίνηµα και ιδιαίτερα το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνηµα, απαξιώνοντας τους υπόλοιπους εργαζόµενους και προσφέροντας πολύτιµη βοήθεια 
στις κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας, που επιτάσσουν την χρησιµοποίηση των πυροσβεστών µαζί µε τα 
υπόλοιπα Σώµατα Ασφαλείας, στον µηχανισµό καταστολής εναντίον των αγώνων των εργαζοµένων και 
των λαϊκών στρωµάτων της χώρας. 

• Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών αποτελεί στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώµατος τη µοναδική 
συνδικαλιστική συσπείρωση συναδέλφων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά 
προτάσσουν και υπερασπίζονται το ταξικό διεκδικητικό πλαίσιο αιτηµάτων και δράσης της. 

• Η πλούσια αγωνιστική πορεία της Ε.Α.Κ.Π. και η συνεπής στάση της, αποτελούν την πιο έµπρακτη 
απόδειξη ότι µε την δική σας συµβολή µπορούµε να συµβάλλουµε στην ενίσχυση του ταξικού συνδικαλιστικού 
κινήµατος, που εκφράζει τη συνειδητή πρωτοπορία του λαού µας και εγγυάται την επιτυχή έκβαση του αγώνα 
σε ότι αφορά την απαιτούµενη αγωνιστική αντεπίθεση, που θα αναδείξει έναν διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης 
υπέρ των εργαζόµενων και εναντίον των εκµεταλλευτών τους. 

 

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 13
ης

 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ε.Α.Κ.Π. 
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                                              ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                      

                      ΚΙΤΣΩΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ            ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  
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ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
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