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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

Τη Δευτέρα στις 30 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 

αιρετών οργάνων της ένωσης μας, για Διοικητικό Συμβούλιο για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία 

και για τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ. 

Σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από ολομέτωπη επίθεση ενάντια στα εργασιακά  δικαιώματα 

η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σας καλεί να  στηρίξετε 

το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της παράταξής μας. Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. άξιος συνεχιστής 

των προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων και σε πλήρη σύμπνοια με Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ. αφού 

διέλυσε την κοινωνική ασφάλιση με το νόμο Κατρούγκαλου ετοιμάζει νέο πακέτο μέτρων που θα 

πλήξει ακόμα περισσότερο το εισόδημα των εργαζομένων. Δέχτηκε πρόθυμα την παρουσία του 

ΝΑΤΟ στο Αιγαίο θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη χώρα μας. 

 Στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι δαπάνες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό παραμένουν σε χαμηλά 

επίπεδα, όπως και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας, 

παραμένουν τα κενά σε προσωπικό όπως και εξακολουθεί να υπάρχει η τριχοτόμηση του 

προσωπικού. Εμπορευματοποιούνται οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, όπως  προβλέπεται 

και από το νόμο  της αναδιοργάνωσης, που υποτίθεται ότι θα καταργούσε κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. 

Επιχειρείται τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της 

ιδιωτικής εταιρείας Fraport, οξύνοντας το πρόβλημα των ελλείψεων σε προσωπικό σε πολλές 

υπηρεσίες. Πολλοί συνάδελφοι θα αναγκαστούν να ξεσπιτωθούν για να καλυφθούν τα τεράστια κενά 

και πολλές υπηρεσίες είτε θα κλείσουν είτε θα ανασταλεί η λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ίδιο 

νόμο.  

Η Ε.Α.Κ.Π.  Βορείου Αιγαίου προσπάθησε από την πρώτη στιγμή, καταθέτοντας το αγωνιστικό 

της πλαίσιο αιτημάτων, να συμβάλλει στην ανασύνταξη και αγωνιστική κατεύθυνση του σωματείου. 

Αντιδράσαμε και καταγγείλαμε τις ενέργειες που αποσκοπούν στο να γίνει το σωματείο μας ένας 

ανταποδοτικός οργανισμός και όχι αγωνιστικός πόλος διεκδίκησης των αιτημάτων μας. Καλέσαμε 

και συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις της ομοσπονδίας μας και του λαϊκού κινήματος. 

Συμβάλαμε στο να ενημερώνονται έγκαιρα όλοι οι συνάδελφοι για τις εξελίξεις που μας αφορούν 

και στηρίξαμε όλους τους συναδέλφους που χρειάστηκαν βοήθεια είτε δίνοντας απαντήσεις σε 

θέματα που τους αφορούν, είτε διώχθηκαν άδικα από την διοίκηση. Διεκδικήσαμε την πλήρη 

αποκατάσταση συναδέλφου που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας, απαιτώντας παράλληλα και την 

αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Αντίθετα η πλειοψηφούσα παράταξη στο Δ.Σ. της ένωσής μας, 

προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, συνέβαλε στον εφησυχασμό των συναδέλφων 

καλλιεργώντας αυταπάτες ότι θα λυθούν  προβλήματα είτε με το να πληρώνουν οι πυροσβέστες από 

την τσέπη τους, είτε με το να αναθέτουν την επίλυση των προβλημάτων τους, εργολαβικά, σε νομικές 

εταιρείες.  Όσον αφορά το ζήτημα της τροποποίησης του κανονισμού μεταθέσεων που απασχολεί 

όλο το Σώμα, η δράση τους περιορίστηκε σε δημόσιες σχέσεις με τοπικούς παράγοντες (πολιτικούς 

κ.λπ.), χωρίς μάλιστα να έχει ενημερωθεί στο σύνολό του το Δ.Σ. της ένωσης για αυτές τις ενέργειες, 

ενώ θα έπρεπε να έχουν κινητοποιήσει όλο τον κόσμο στην πρόσφατη  παράσταση διαμαρτυρίας που 

διοργανώθηκε έξω από τη Βουλή(20/1/17), στην οποία ούτε οι ίδιοι δεν παρευρέθηκαν. 
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 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

Να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί το σωματείο μας, το μόνο όπλο που έχουμε στα χέρια μας, σε 

γραφείο δημοσίων σχέσεων ή σε διακοσμητικό  σύλλογο. Σας καλούμε να ενισχύσετε και να 

δυναμώσετε την Ε.Α.Κ.Π η οποία παλεύει σταθερά και αταλάντευτα με το αγωνιστικό  πλαίσιο 

πάλης της, ενάντια στις εξοντωτικές πολιτικές τής κυβέρνησης και της Ε.Ε.. Επιδιώκουμε τη 

συμπόρευση με όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, που πλήττονται από την ίδια 

πολιτική και  εναντιωνόμαστε στο κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας, που καλλιεργείται από τη 

Χρυσή Αυγή,  ιδιαίτερα στα νησιά μας.  

ΕΠΕΙΔΗ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ 

 ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Σας καλούμε να στηρίξετε το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης 

Πυροσβεστών και να παλέψουμε μαζί για : 

 Άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών και κατάργηση της τριχοτόμησης του 

προσωπικού, με προσλήψεις και μονιμοποίηση του εποχικού προσωπικού και των συναδέλφων 

πενταετούς θητείας.  

 Αύξηση των δαπανών για το πυροσβεστικό σώμα από τον κρατικό προϋπολογισμό και 

επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στα προ κρίσης επίπεδα, με πλήρη εφαρμογή των 

αποφάσεων του ΣτΕ. 

  Άμεσα χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας καθώς και ανανέωση και εκσυγχρονισμό του 

εξοπλισμού μας 

 Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρίσκονται 

στα νησιά μας  

 Να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε, αποδυναμώνοντας τον κυβερνητικό συνδικαλισμό   

και ενισχύοντας την συμμαχία με όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 


