ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

.

Τηλ. 6978520351-6974499891-6976860551, fax: 2631026623, web site: www.eakp.gr, e mail: info@eakp.gr

ΑΘΗΝΑ 1 Αυγούστου 2014
Προς: Όλους τους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις - Μ.Μ.Ε.

ΑΜΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 29 - 7 - 2014 εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 93 με τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό
Μεταθέσεων (βλέπε σχετικά στην ιστοσελίδα της παράταξης), που θεσμοθετεί τις συνεχείς μετακινήσεις για
εκτέλεση υπηρεσίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, επιφυλάσσοντας νέες οικονομικές επιβαρύνσεις
και διάλυση του οικογενειακού προγραμματισμού για την πλειοψηφία των υπαλλήλων του Π.Σ.
Επιπλέον θα αποτελέσει ένα πρόσθετο μέσο άσκησης πίεσης - εκβιασμού σε όσους συναδέλφους
αντιστέκονται στην αντεργατική πολιτική και δεν είναι αρεστοί στις εκάστοτε Διοικήσεις.
Στις 30 - 7 - 2014 στη συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας και των συνδικαλιστικών παρατάξεων
(απουσίαζε η παράταξη της Α.Ε.Π. Πυροσβεστών), με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και τον
Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κατήγγειλε την
επιβολή της νέας αντεργατικής κυβερνητικής διάταξης δηλώνοντας παράλληλα ότι θα αγωνιστεί για την
κατάργησή της, ενώ η Φυσική Ηγεσία υπεραμύνθηκε της συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής,
χαρακτηρίζοντας την «αναγκαία για την Υπηρεσία».
Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην επικουρική μας ασφάλιση και πρόνοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νέου πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης, αναμένονται:
 Η υπαγωγή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
(πρώην Τ.Α.Υ.Π.Σ.), στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), μαζί με τα περισσότερα
επικουρικά ταμεία των εργαζομένων της χώρας.
 Οι νέες μειώσεις των επικουρικών συντάξεων που αποδίδει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.), που θα προέλθουν από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των μερισμάτων.
 Οι νέες μειώσεις των εφάπαξ βοηθημάτων με την εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου που
προβλέπει ο νόμος 4093/2012 και οι κατ΄ εξουσιοδότησή του Υπουργικές Αποφάσεις, για το Ταμείο
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), καθώς και για τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.), που θα ισχύσουν σε όποιο Υπουργείο και να υπαχθεί
τελικά το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 Η πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει την μετατροπή των Ταμείων και των Τομέων πρόνοιας που
αποδίδουν το εφάπαξ, σε «επαγγελματικά ταμεία του νόμου Ρέππα,» με τους πόρους των Ταμείων να
συνεχίζουν να προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές των εργαζομένων και να εξακολουθούν οι
εκάστοτε κυβερνήσεις και οι μηχανισμοί τους να ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο των
«επενδύσεων» και των συναλλαγών τους, με στόχο να συνεχίσουν να παρέχουν άφθονο χρήμα
στους τραπεζίτες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες.
Οι νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις θα μετατρέψουν σε επιδόματα φτώχειας τις ήδη πετσοκομμένες
επικουρικές συντάξεις, προμηνύοντας άμεση ανάλογη εξέλιξη και για τα εφάπαξ βοηθήματα που δικαιούται
το προσωπικό του Π.Σ. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα συμβάλλουν προοπτικά, στην οριστική διάλυση των
ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.
ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 30 - 7 - 2014, η Ε.Α.Κ.Π. κατέθεσε
πρόταση για άμεση δυναμική κινητοποίηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
προκειμένου να απαιτηθεί από την Πολιτική Ηγεσία η κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος για τον
Κανονισμό Μεταθέσεων.

Όπως επίσης και να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά εργασιακά και οικονομικά προβλήματα που βιώνουν
οι πυροσβέστες από την πλήρη απαξίωση της κυβέρνησης, που κορυφώνεται και από την άρνησή της να
καταργήσει τις περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις των ενστόλων και να καταβάλει τις
αναδρομικές αποδοχές, εφαρμόζοντας την απόφαση του Σ.τ.Ε. χωρίς ισοδύναμα, όπως είχε
προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή η παράταξή μας.
Για τις εξελίξεις στην επικουρική ασφάλιση και πρόνοια όπως και για τα γενικότερα ζητήματα που
απασχολούν τους εργαζόμενους και το λαό, η Ε.Α.Κ.Π. πρότεινε τη μαζική συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε συνεννόηση με σωματεία και άλλους φορείς εργαζομένων και
συνταξιούχων, για αντίσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου και στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Το προεδρείο της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών - Συμμαχία
Πυροσβεστών) και η παράταξη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, καταψήφισαν την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για κινητοποίηση στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, παραπέμποντας σε ενδεχόμενη συνάντηση του
προεδρείου με τον Υπουργό.
Παράλληλα, αντιπρότειναν συμμετοχή σε κινητοποίηση αποκλειστικά με τις Ομοσπονδίες των
Σωμάτων Ασφαλείας για το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, χωρίς κάλεσμα στους υπόλοιπους
εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, για δημιουργία κοινού μετώπου πάλης.
Η παράταξη της Α.Ε.Π.Π. κατέθεσε πρόταση για κινητοποίηση μόνο με τις Ομοσπονδίες των ενστόλων
και όχι σε κοινή δράση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους (όπως άλλωστε επιθυμούν και οι εκάστοτε
κυβερνήσεις), ενώ για το απόγευμα της ίδιας μέρας πρότεινε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο,
υποτιμώντας και υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο το σοβαρό ζήτημα των τροποποιήσεων του
Κανονισμού Μεταθέσεων, που απαιτεί οργανωμένη και ολομέτωπη αντίσταση μέχρι την πλήρη
δικαίωσή μας.
Τελικά στις 31 - 7 - 2014, ενημερωθήκαμε μέσω ανακοινώσεων για την ένστολη πανελλαδική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας στην Αθήνα την Τετάρτη 6
Αυγούστου και ώρα 11.00 στην πλατεία Κολοκοτρώνη, ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομικών και στην άρνηση της κυβέρνησης για την εφαρμογή της απόφασης του Σ.τ.Ε.
Όπως και για την πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και των πρωτοβάθμιων
ενώσεων στο Αρχηγείο και όχι στο Υπουργείο, πιθανότατα μετά το τέλος της κινητοποίησης στην πλατεία
Κολοκοτρώνη, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες.
Επιπλέον, με βάση την ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που καλεί τις πρωτοβάθμιες ενώσεις «να έρθουν σε
επικοινωνία με τις κατά τόπους αντίστοιχες ενώσεις των αστυνομικών και λιμενικών για την κοινή
μετάβαση τους στην Αθήνα,» προκαλείτε εύλογα το ερώτημα, πως θα επιτευχθεί η μαζικότητα της
παράστασης διαμαρτυρίας στο Αρχηγείο από τη στιγμή που οι συνάδελφοι πυροσβέστες που θα
προσέλθουν από όλη τη χώρα, θα πρέπει να επιστρέψουν στις έδρες τους με τα ίδια μέσα μαζικής
μεταφοράς με τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς.
Μήπως οι συνάδελφοι αστυνομικοί και λιμενικοί θα αναμένουν να ολοκληρώσουμε την παράσταση
διαμαρτυρίας στο Αρχηγείο και έπειτα θα ακολουθήσει η επιστροφή όλων, ή μήπως προτίθενται να
συμμετάσχουν και οι ίδιοι στην παράσταση διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον
αγώνα μας για την κατάργηση του νομοθετικού εκτρώματος για τον Κανονισμό Μεταθέσεων
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η ανατροπή της υπάρχουσας δραματικής κατάστασης που βιώνουμε και είναι αποτέλεσμα της
αντεργατικής - αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθείται, εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς
τους ίδιους.
Ενισχύστε και μαζικοποιήστε τα σωματεία μας, απομονώνοντας παράλληλα όλους αυτούς που
συνέβαλλαν στην επέλαση των πολιτικών που εξαθλιώνουν τις ζωές μας, ώστε να μπορέσουμε να
αποκρούσουμε την πρωτοφανή επίθεση που δεχόμαστε, στο σύνολο των δικαιωμάτων μας.
Σας καλούμε να δώσετε δυναμικό και μαζικό παρών στην ένστολη κινητοποίηση και στην παράσταση
διαμαρτυρίας της 6ης Αυγούστου με το αγωνιστικό διεκδικητικό πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. ως απαρχή των
απαιτούμενων αγώνων των πυροσβεστών και των ενστόλων γενικότερα σε κοινή δράση και
συντονισμό με το εργατικό - λαϊκό κίνημα, ώστε να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα όλων μας.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ - ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία

