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Προς: Όλους τους εργαζόμενους
του Πυροσβεστικού Σώματος

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 28–2–2013 κατά τη συνεδρίαση του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, διαδραματίστηκαν τα εξής:
Έπειτα από απαίτηση των επικεφαλής των συνδικαλιστικών παρατάξεων Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Ανεξάρτητων
Πυροσβεστών, προτάθηκε στο σώμα να παρθεί απόφαση για διεξαγωγή κλειστού Διοικητικού Συμβουλίου,
δηλαδή χωρίς την παρουσία συναδέλφων – μελών των Ενώσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που επιθυμούσαν να
παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του συνδικαλιστικού οργάνου.
Η αιτιολογία που προτάθηκε από τους επικεφαλής των ανωτέρω παρατάξεων, ήταν πως τίθεται σε κίνδυνο
η ομαλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, από την παρουσία στα γραφεία της Ομοσπονδίας του
επικεφαλής και των μελών της τοπικής συνδικαλιστικής παράταξης, με την επωνυμία «Ανεξάρτητοι
Πυροσβέστες Αττικής».
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταψήφισε τη συγκεκριμένη πρόταση που υποβλήθηκε
από τις δύο παρατάξεις, προτάσσοντας την πάγια θέση της για λειτουργία και διεξαγωγή των εργασιών
των συνδικαλιστικών οργάνων, με την παρουσία όσων μελών τους το επιθυμούν και βασική προϋπόθεση
να τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες ομαλής λειτουργίας.
Με την ψήφο της πλειοψηφίας των μελών των ανωτέρω παρατάξεων (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – Ανεξάρτητοι
Πυροσβέστες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), αποφασίστηκε να μην επιτραπεί η παρακολούθηση των εργασιών του Δ.Σ.
στον επικεφαλής και τα μέλη της παράταξης των «Ανεξάρτητων Πυροσβεστών Αττικής», καθώς και σε
άλλους συναδέλφους που είχαν προσέλθει στα γραφεία της Ομοσπονδίας για το σκοπό αυτό.
Κατά τη διάρκεια της συνέχισης της διεξαγωγής του Δ.Σ. επανήλθε στα γραφεία της Ομοσπονδίας ο
επικεφαλής της παράταξης των Ανεξάρτητων Πυροσβεστών Αττικής, συνοδεία δύο αστυνομικών, από
τους οποίους απαιτήθηκε κατά παραγγελία του, η καταγραφή ως συμβάν της κατά πλειοψηφίας απόφασης
του Δ.Σ. για διεξαγωγή κλειστής συνεδρίασης και αποκλεισμό των τοπικών μελών των Ανεξάρτητων
Πυροσβεστών, από την παρακολούθηση των εργασιών της.
Έπειτα από τις εξελίξεις αυτές η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει την απόπειρα
της παράταξης «Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες Αττικής», για επιχείρηση ελέγχου του συνδικαλιστικού
κινήματος στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος, από κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους, κατά
προφανών εντολών έξωθεν κέντρων και παραγόντων, συνδεόμενων άρρηκτα με τους σχεδιασμούς της
τρικομματικής κυβέρνησης, που στοχεύουν στον πλήρη έλεγχο, με απώτερο σκοπό τη διάλυση του
συνδικαλισμού, σε όλους τους εργασιακούς χώρους.
Επιπλέον δεν παραγνωρίζουμε και τις ευθύνες που φέρουν οι παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Ανεξάρτητοι
Πυροσβέστες της Ομοσπονδίας, για την κατάσταση που επικρατεί στο συνδικαλιστικό μας χώρο και δίνει τη
δυνατότητα σε διάφορα «συνδικαλιστικά μορφώματα» που προέρχονται από τις γραμμές τους, να δρουν
ανενόχλητα με μακιαβελικού τύπου μεθοδεύσεις, προωθώντας τις αντιδραστικές θέσεις τους.
Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει τη δυνατότητα και τη δυναμική που προσδίδει η καθολική συμμετοχή
των εργαζομένων, να ελέγχει και να διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του προς όφελος των σκοπών
που υπηρετεί, δίχως να χρειάζεται την οποιαδήποτε «βοήθεια» εξωτερικών παρεμβάσεων.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς πάσα κατεύθυνση, ότι ως παράταξη με γνήσιο ταξικό προσανατολισμό, θα
διαθέσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε και να αναβαθμίσουμε το πολύτιμο εργαλείο του
αγωνιστικού συνδικαλισμού στο χώρο μας και καλούμε όλους τους συναδέλφους μόνιμους και
συμβασιούχους να ενισχύσουν την προσπάθειά μας αυτή, πυκνώνοντας τις γραμμές της Ε.Α.Κ.Π. με στόχο
την ανατροπή των αρνητικών για τα συμφέροντά τους, συσχετισμών.
Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
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