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ΑΘΗΝΑ 21 Σεπτεµβρίου 2012                                                Προς: Τα µέλη των Πρωτοβάθµιων Ενώσεων  
                                                                                                              των Υπαλλήλων του Π.Σ. 
                                                                                               Κοιν/ση: ∆ιοικητικά Συµβούλια Πρωτοβάθµιων  
                                                                                                                Ενώσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                          
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛ/∆ΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤ/ΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ του Π.Σ. 
& ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ 

 
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από τη συγκρότηση σε σώµα 
του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας, έχει υποβάλλει αλλεπάλληλες προτάσεις για άµεση 
διεξαγωγή µαζικών και δυναµικών κινητοποιήσεων πυροσβεστών, ως γραµµή άµυνας και αντεπίθεσης 
απέναντι στα σοβαρά προβλήµατα που ταλανίζουν τους εργαζόµενους και στο Πυροσβεστικό Σώµα, εξαιτίας 
των αντιδραστικών πολιτικών επιλογών που εφαρµόστηκαν διαχρονικά από τις εκάστοτε κυβερνήσεις στις 
πλάτες όλων των εργαζοµένων της χώρας µη εξαιρουµένων και των πυροσβεστών και εντείνονται ακόµη 
περισσότερο τα τελευταία χρόνια προκειµένου να βγουν αλώβητοι από την οικονοµική κρίση, αυτοί που την 
δηµιούργησαν (Μεγάλο Κεφάλαιο – Ευρωπαϊκή Ένωση). 
    Κατά την τακτική συνεδρίαση του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που διεξήχθη στις 30 – 8 – 2012, αποφασίστηκε µε 
χρονικό ορίζοντα ως τις 20 του Σεπτέµβρη, η σύγκλιση Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων όλων των πρωτοβάθµιων ενώσεων και στην συνέχεια η διεξαγωγή παράστασης 
διαµαρτυρίας στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, µε κύριο στόχο την έκφραση της 
κάθετης αντίθεσης µας στα αντεργατικά µέτρα που έχουν ληφθεί και σε αυτά που αναµένεται να επιβληθούν, 
καθώς και στις επικείµενες αρνητικές εξελίξεις στις συνθήκες εργασίας µας, ενέργεια που θα αποτελέσει µοχλό 
πίεσης προς την πολιτική ηγεσία, υποχρεώνοντας την να πάρει επίσηµα θέση και να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις 
της απέναντι µας. 
    Σε αντίθεση µε την ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδόθηκε στις 18 – 9 – 2012, η υπ. 
αριθµ. 337 ανακοίνωση από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. µε την οποία καλούνται για συµµετοχή στην 
πανελλαδική συνδιάσκεψη στις 25 του Σεπτέµβρη, αποκλειστικά τα προεδρεία των πρωτοβάθµιων 
σωµατείων, παραβιάζοντας για ακόµη µια φορά απόφαση του Συµβουλίου του δευτεροβάθµιου 
συνδικαλιστικού µας οργάνου. 
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για πολλοστή φορά επιδεικνύοντας 
ανεύθυνη και παρελκυστική στάση, επιχειρεί να εκφυλίσει αποφάσεις του ∆.Σ. που θα ενοχλήσουν τους 
κυβερνώντες, εµµένοντας παράλληλα στην αποκλειστική συµµετοχή των πυροσβεστών στις κινητοποιήσεις της 
άτυπης συνοµοσπονδίας των Σωµάτων Ασφαλείας που είναι «κοµµένες και ραµµένες» στα µέτρα που 
επιθυµεί η αντιλαϊκή τρικοµµατική κυβέρνηση, καθώς και η άρχουσα τάξη των εκµεταλλευτών των 
εργαζοµένων της χώρας.  
   Οι τρέχουσες αρνητικές και αντιδραστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, δεν επιτρέπουν κανένα 
εφησυχασµό και καµία ανοχή σε ενέργειες που στοχεύουν στη φθίνουσα πορεία των απαιτούµενων αγώνων 
των πυροσβεστών. 
   Ήδη ξεκίνησε η λεγόµενη «αναδιάρθρωση» των υπηρεσιών µας, µε την αναστολή λειτουργίας (στην 
ουσία κατάργηση) των Πυροσβεστικών Κλιµακίων Περιβολιού Γρεβενών και Βεργίνας Ηµαθίας (∆είτε την 
Υπουργική Απόφαση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.).   
   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κόντρα στην προκλητική και υπονοµευτική στάση των 
εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισµού, καλεί όλα τα µέλη των πρωτοβάθµιων ενώσεων και 
ιδιαίτερα τα µέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής,  να απαιτήσουν από τα προεδρεία τους τη µαζική συµµετοχή στην 
πανελλαδική συνδιάσκεψη και κυρίως τη δυναµική παρουσία στην παράσταση διαµαρτυρίας στο 
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που πρέπει να αποτελέσει την απαρχή για τη 
συνεχόµενη διεξαγωγή µαχητικών κινητοποιήσεων των πυροσβεστών στην έδρα της εργοδοσίας, 
αξιοποιώντας παράλληλα και άλλες µορφές αγώνα. 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΚΑΜΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ 

ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΑΝ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ. 

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

http://www.eakp.gr/
mailto:info@eakp.gr

	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
	.        Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος           .

