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ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ε.Α.Κ.Π. 
          Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

ΣΥΡΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

Ι∆ΡΥΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

   ∆ιανύουµε µια περίοδο όπου όλοι οι εργαζόµενοι της χώρας δέχονται ολοµέτωπη επίθεση στο 

σύνολο των εργασιακών τους δικαιωµάτων, µε αποτέλεσµα τη συνεχή υποβάθµιση του βιοτικού τους 

επιπέδου και την πλήρη διάλυση των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, προς όφελος της 

πλουτοκρατίας. 

   Η αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, σε συνδυασµό µε τη στάση και 

την ανοχή των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισµού, επιβάλλουν την αναγκαιότητα της 

αγωνιστικής ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήµατος και σε αυτήν την κατεύθυνση θέλουµε και 

εµείς να συµβάλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.   
 

   Οι παρατάξεις του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισµού και στο Πυροσβεστικό Σώµα 

(Π.Α.Σ.Κ. Π. – ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), µε την αδράνεια και τη συναίνεση που επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια 

και σε επίπεδο οµοσπονδίας, αλλά και στην πλειοψηφία των ηγεσιών των πρωτοβάθµιων ενώσεων µε 

τη διαχρονική εναλλαγή τους, επιχειρούν να οδηγήσουν τους εργαζόµενους στην απαξίωση και τη 

µοιρολατρία, όπως επιτάσσουν οι εντολές των κοµµατικών τους κηδεµόνων. 
 

   Εξαίρεση δεν αποτελεί ούτε το σωµατείο Νοτίου Αιγαίου, αφού τα µέλη του ∆ιοικητικού του 

Συµβουλίου και όσοι εκλέχθηκαν αντιπρόσωποι για την Οµοσπονδία, συνέβαλαν και στήριξαν τις 

αντιδραστικές αυτές επιλογές, συγκαλύπτοντας την στάση τους εδώ σε τοπικό επίπεδο πίσω από το 

υποτιθέµενο «Ενιαίο –Ανεξάρτητο» ψηφοδέλτιό, αλλά στα συνέδρια της Οµοσπονδίας συντάσσονται 

µε απροκάλυπτο τρόπο µε τα ψηφοδέλτια των κοµµατικών τους προτιµήσεων, καταλαµβάνοντας 

µάλιστα µέσα από αυτά θέσεις και στο ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  

   Έχουν λοιπόν ένα µεγάλο µερίδιο ευθύνης για το τέλµα που έχει οδηγηθεί συνδικαλιστικά ο 

κλάδος και την σοβαρή εκτροπή των εργασιακών µας δικαιωµάτων. Οι συνέπειες των επιλογών 

αυτών είναι οι συνεχόµενες αρνητικές εξελίξεις για τους υπαλλήλους του Π.Σ. µη εξαιρουµένων και 

των εργαζόµενων στην περιφέρειά µας, που προκύπτουν: 
 

� Από την εφαρµογή αντεργατικών ωραρίων µε αλλεπάλληλες συνεχόµενες 

καταστρατηγήσεις, παράνοµες επιφυλακές και πρόσθετες υπηρεσίες, µε ανταµοιβή 

εκατοντάδες απλήρωτα χρωστούµενα ρεπό, που συσσωρεύονται αδιάθετα. Άλλωστε εµείς οι 

εργαζόµενοι στα Νησιά του Νοτίου Αιγαίου άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο έχουµε 

βιώσει στο πετσί µας από πρώτο χέρι τις καταστρατηγήσεις στα ωράρια µας και την 

αδιαφορία που έδειξε το ∆.Σ. της Ένωσης µας, αφήνοντας µας απροστάτευτους. Όλοι µας 

έχουµε όµως την εµπειρία της αµέριστης στήριξης που µας πρόσφερε η Ε.Α.Κ.Π. όταν 

απελπισµένοι και αγανακτισµένοι από την µεταχείριση αυτή απευθυνθήκαµε στα στελέχη 

της. 

� Από την συστηµατική παραβίαση των αρµοδιοτήτων µας, µε ανάθεση καθηκόντων ξένα 

προς την αποστολή του Π.Σ. και που πάλι µόνο η Ε.Α.Κ.Π. στάθηκε αρωγός στην 

αντιµετώπιση τους.    

� Τη σύσταση νέου αντιδραστικού κανονισµού µεταθέσεων, που θα επιφέρει το ξεσπίτωµα 

των υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. 

� Τον σχεδιασµό για κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών µέσω της επιχειρούµενης 

αναδιάρθρωσης.  

� Τη ραγδαία µείωση του εισοδήµατος µας και την ανατροπή των ασφαλιστικών δικαιωµάτων. 

� Την έλλειψη ουσιαστικής παρέµβασης για την κάλυψη των πλέον των 4.500 κενών 

οργανικών θέσεων που υπάρχουν στο Π.Σ. µε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού και όχι 

συµβασιούχους ορισµένου χρόνου δηµιουργώντας εργαζόµενους πολλών ταχυτήτων και 

καταργώντας ταυτόχρονα 4.000 θέσεις µόνιµου προσωπικού.   
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� Την έλλειψη εφαρµογής της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και τις 

απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στις περισσότερες πυροσβεστικές υπηρεσίες. 

   Επίσης σύµφωνα µε τις προαναγγελθείσες εξαγγελίες επίκειται η λήψη άµεσα ακόµη σκληρότερων 

µέτρων σε βάρος των εργαζοµένων (περικοπές στους µισθούς, στις επικουρικές συντάξεις, στις 

φοροαπαλλαγές, υποβάθµιση παροχών στην υγεία, στην παιδεία κ.λ.π. ). 
 

   Επιπλέον ο µηχανολογικός εξοπλισµός παραµένει σε µεγάλο βαθµό πεπαλαιωµένος, µε ότι 

κινδύνους εγκυµονεί αυτή η κατάσταση για την ασφάλεια των εργαζοµένων, των πολιτών, αλλά και 

του επιχειρησιακού έργου.  

    Το Πυροσβεστικό Σώµα παρά τον τεράστιο αγώνα των υπαλλήλων του, ταλανίζεται από τα 

προβλήµατα που έχουν δηµιουργήσει οι εκάστοτε πολιτικές και φαντάζει αδύναµο να ανταποκριθεί 

στις προσδοκίες του Ελληνικού Λαού, γεγονός που αναδείχτηκε µε τον πιο τραγικό τρόπο ιδιαίτερα 

την αντιπυρική περίοδο του 2007. 

    Για όλους τους παραπάνω λόγους όπως αναλύθηκαν, καθώς και για όσους επιπλέον απασχολούν 

τους εργαζόµενους, αποφασίσαµε να ιδρύσουµε και στην περιφέρειά µας την  
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µε στόχο τη δηµιουργία ενός ισχυρού πλειοψηφικού αγωνιστικού πόλου, έχοντας ως παρακαταθήκη 

τη δράση της Ε.Α.Κ.Π. που αποτελεί τη µοναδική συνδικαλιστική παράταξη που: 
 

• Αγωνίζεται µε συνέπεια σταθερά και αταλάντευτα για την επίλυση των προβληµάτων των 

εργαζοµένων και την αναβάθµιση του Πυροσβεστικού Σώµατος. 

• Ενηµερώνει σε σταθερή βάση και µε κάθε τρόπο τους εργαζόµενους για τις εξελίξεις των 

εργασιακών θεµάτων και επαληθεύτηκε στο ακέραιο για όλα όσα είχε προειδοποιήσει τους 

εργαζόµενους χρόνια πριν ότι θα ακολουθήσουν, έτσι όπως τα βιώνουµε µε τον πιο τραγικό 

τρόπο στις µέρες µας.   

• Παρεµβαίνει προς κάθε κατεύθυνση και δίνει λύσεις για κάθε εργασιακό πρόβληµα που 

απασχολεί τους εργαζόµενους. 

• Συσπειρώνει στις τάξεις της συναδέλφους που έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό την στάση 

τους απέναντι στα προβλήµατά µας και όχι την πολιτική τους τοποθέτηση. 
 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

  Γνωρίζοντας τα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσουµε από τους εκπροσώπους του κυβερνητικού 

συνδικαλισµού, αλλά και από τις δυσκολίες που θα προκύψουν από την αποµόνωση των νησιών µας 

εξαιτίας της ανύπαρκτης συγκοινωνίας, δηλώνουµε ότι είµαστε αποφασισµένοι να παλέψουµε για τα 

εργασιακά µας δικαιώµατα, µε το πλαίσιο αρχών που χαρακτηρίζουν την συνδικαλιστική δράση της 

Ε.Α.Κ.Π. 
  Στη βάση αυτή ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΚΑΛΕΣΜΑ προς όλους τους συναδέλφους της περιφέρειας, να 

στηρίξουν την προσπάθειά µας τόσο µε την ουσιαστική συµµετοχή τους στην Ε.Α.Κ.Π. όσο και µε 

τη στήριξη στις εκλογές των οργάνων της Ένωσης µας, προκειµένου να ανατραπούν οι συσχετισµοί 

προς όφελος του αγωνιστικού διεκδικητικού συνδικαλισµού. 
 

Για  την  Ε.Α.Κ.Π.  της  Ε.Υ.Π.Σ.  Νοτίου Αιγαίου 

 

Tα ιδρυτικά µέλη 
 

1. Βενιεράκης  Γεώργιος     (τηλ. 6944582349) 

2. Γιακουµής   Ελευθέριος  (τηλ. 6948585970) 

3. Γιωτάκης     Ιωάννης       (τηλ. 6974010455)     

4. Ζεύλης         Νικόλαος     (τηλ. 6948838161) 

5. Ζουµής        Πέτρος          (τηλ. 6972084756) 

6. Κώτσος       Νικόλαος      (τηλ. 6974097063)   

 


