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Ε.Α.Κ.Π. 

Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώµατος Περ/ρειας Αν.Μακεδονίας & Θράκης 
 

    Κοµοτηνή 7 Ιουνίου 2012   
 

   Συνάδελφισσες-φοι 
   Στις 20 Μαΐου 2012 διενεργήθηκαν οι εκλογές της ένωσής µας για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, την εξελεγκτική επιτροπή και στο συνέδριο της οµοσπονδίας.   
   H Ε.Α.Κ.Π. εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους τους συναδέλφους οι οποίοι αψηφώντας την λασπολογία 
σε βάρος της παράταξης µας και προσπερνώντας τις ασφυκτικές πιέσεις που ασκούν κάθε τέτοια περίοδο οι 
κοµµατικοί µηχανισµοί σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισµού, έδωσαν την 
δυνατότητα να εκλεγεί ένας ( 1 ) αντιπρόσωπος της για το 14ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας µας. 
 

  Καταδικάζει την προσπάθεια από την πλευρά του Ενιαίου ψηφοδελτίου για την παράνοµη υφαρπαγή της 
έδρας της Ε.Α.Κ.Π., που όµως χάριν των αποφασιστικών της ενεργειών αποκαταστάθηκε στα πλαίσια 
εφαρµογής της εκλογικής νοµοθεσίας, αλλά όµως αποκαλύπτει περίτρανα τις αντιδηµοκρατικές µεθόδους που 
χρησιµοποιούνται για να µπουν εµπόδια στην ανάπτυξη του υπευθύνου και αγωνιστικού συνδικαλισµού που 
εκφράζει η Ε.Α.Κ.Π.     
 

  Το γεγονός ότι η Ε.Α.Κ.Π. δεν εξέλεξε µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης για να υπάρχει η 
δυνατότητα άµεσης παρέµβασης στα εργασιακά ζητήµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους της περιφέρειας 
µας, αποβαίνει σε βάρος των συναδέλφων και φυσικά δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική απήχηση της 
Ε.Α.Κ.Π. αφού κατά κοινή οµολογία είναι η µόνη παράταξη που ακόµη και χωρίς εκπροσώπηση στο ∆.Σ.:  

• Στάθηκε στο πλευρό των εργαζοµένων της Περιφέρειας µας για µία σειρά εργασιακά ζητήµατα όπως 
καταστρατηγήσεις ωραρίου, κανονισµού µεταθέσεων, κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, παράνοµων 
πειθαρχικών διώξεων κ.λ.π. και  

• Με την µάχη που έδωσε αποκλειστικά µόνη της πανελλαδικά και σε όλα τα επίπεδα, εµπόδισε για 
µία ακόµη φορά την εφαρµογή των σχεδιασµών για την αναστολή λειτουργίας Πυροσβεστικών Κλιµακίων και 
Υπηρεσιών που στην περιφέρεια µας ανέρχονται σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής του Α.Π. Σ. σε 8 
συνολικά ( 3 Π.Υ. και 5 Π.Κ. ).  
   Είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι δεν κατανόησαν στο βαθµό που πρέπει την σηµασία της εξέλιξης 
αυτής από την στιγµή που έστω και προσωρινά απεφεύχθη η αναστολή λειτουργίας τους.  
  Οι επιπτώσεις από την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών όποτε υλοποιηθούν, δεν θα είναι δραµατικές 
µόνο για την πυρασφάλεια των περιοχών όπου εδρεύουν οι υπό αναστολή υπηρεσίες, αλλά σε συνδυασµό 
µε την πλασµατική κατάργηση των 4.000 κενών οργανικών θέσεων και τις αντιδραστικές προωθούµενες 
τροποποιήσεις του κανονισµού µεταθέσεων, θα έχουν σοβαρότατες συνέπειες στους εργαζόµενους και 
τις οικογένειες τους.     

 

  Οι εργαζόµενοι της περιφέρειας µας από όλα τα προβλήµατα που έχουν αντιµετωπίσει το προηγούµενο 
διάστηµα και από αυτά που θα αντιµετωπίσουν στο άµεσο µέλλον εξαιτίας των απαράδεκτων εργασιακών 
συνθηκών που υφίστανται µε την ανοχή και του συνδικαλιστικού τους οργάνου, αλλά και των άγριων 
αντιλαϊκών µέτρων που θα υλοποιηθούν κατ εφαρµογή των µνηµονίων, µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων και 
των αποικιακών δανειακών συµβάσεων, πρέπει να βγάλουν τα συµπεράσµατα τους από την στάση που 
κράτησαν και σε αυτήν την εκλογική αναµέτρηση για τα όργανα της Ένωσης µας.  

• Είναι καιρός πλέον να µην θυσιάζουν το µέλλον τους και το µέλλον των οικογενειών τους κατ εντολή και 
προς ικανοποίηση προσωπικών και κοµµατικών επιδιώξεων όλων αυτών που είναι υπεύθυνοι για την τραγική 
θέση που έχουν περιέλθει.  

• Οφείλουν να ορθώσουν το ανάστηµα τους και να µην υποκύπτουν σε πιέσεις, ανέξοδες υποσχέσεις 
και ψευδοδιλλήµατα από όπου και αν προέρχονται.     

• Να δώσουν την ουσιαστική δυνατότητα στην Ε.Α.Κ.Π. που ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι στο 
πλευρό τους, ώστε από καλύτερες θέσεις στα όργανα της Ένωσης να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα τους και 
να παλέψει για την αναβάθµιση των υποδοµών πυρασφάλειας  και στην πολύπαθη περιοχή µας.   

   

          ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 


	Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η    Κ Ι Ν Η Σ Η   Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
	Κομοτηνή 7 Ιουνίου 2012
	Συνάδελφισσες-φοι


