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ΑΘΗΝΑ 23 ΜΑΙΟΥ 2013

ΠΡΟΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Κοιν/ση: 1) Τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας- ΣΥΣΜΕΔ.
2) Πολιτικούς Φορείς- ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ – ΠΑΜΕ- ΜΜΕ.
3) Σε όλους τους συναδέλφους των Σωμάτων Ασφαλείας &
Ένοπλων Δυνάμεων.

Θέμα: « Πειθαρχικές διώξεις ένστολων εργαζομένων ».
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, κατά τις εργασίες του 15ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, έλαβε
γνώση για συνδικαλιστική δίωξη συναδέλφων αστυνομικών μέσω Διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που
διέταξε ο κ. Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας σε βάρος της Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και τεσσάρων ακόμη
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, καθώς και σε βάρος του Οργανωτικού
Γραμματέα της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια
διαμαρτυρίας των ανωτέρω Ενώσεων και των τοπικών φορέων (πολιτικών και μη), αρχές Αυγούστου, έξω από το χώρο του
Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής,
Όπως αναφέρει σε σχετικό έγγραφο της η Ε.Α.Υ.Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, η συγκεκριμένη διαμαρτυρία υπήρξε καθόλα
ειρηνική και αποτελεί νόμιμη συνδικαλιστική δράση στα πλαίσια των συνδικαλιστικών ελευθεριών, που κατοχυρώνονται
και προστατεύονται τόσο από το Ελληνικό Σύνταγμα, όσο και από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο.
Εκδηλώθηκε στα πλαίσια της υποχρέωσής που έχει ως συνδικαλιστικό όργανο να υπερασπιστεί την
λειτουργία του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής) καταγγέλλοντας την μετατροπή
του σε φυλακή, αλλά και την εργασιακή ασφάλεια των μελών της από ορατούς και αναπόφευκτους κινδύνους που
δημιουργήθηκαν με την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού κρατουμένων σε επισφαλείς εγκαταστάσεις.
Πειθαρχικές διώξεις εξαπολύθηκαν και κατά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων επειδή είτε συμμετείχαν με
στολή σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, είτε μίλησαν σε ΜΜΕ.
Συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρες πλέον οι προθέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας και των Φυσικών Ηγεσιών μας προς το
συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζόμενους στους χώρους των Σωμάτων Ασφαλείας & τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Η παράταξή μας ( Ε.Α.Κ.Π. ), με αφορμή και αυτό το γεγονός καταδικάζει, για άλλη μια φορά, τις αλλεπάλληλες
προσπάθειες της Πολιτικής Ηγεσίας που γίνονται μέσω των Φυσικών Ηγεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας για την
χειραγώγηση, τον έλεγχο, την φίμωση, την ωμή παρέμβαση στη συνδικαλιστική λειτουργία και δράση του συνδικαλιστικού
μας κινήματος και τις προσπάθειες μέσω των Ηγεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων για την αποτροπή οργάνωσης
συλλογικού αγώνα των εργαζομένων σ’ αυτές, ζητώντας από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, να:
 Δηλώσει την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση στους διωκόμενους συναδέλφους.


Καταγγείλει το γεγονός που καταδεικνύει την απαξίωση συνδικαλισμού από την Πολιτική Ηγεσία, τις
Φυσικές Ηγεσίες των Σ.Α (στην προκειμένη περίπτωση της ΕΛΑΣ) αλλά και τις προσπάθειες των Ηγεσιών
των ενόπλων δυνάμεων, για αποτροπή οργάνωσης συλλογικού αγώνα των εργαζομένων σ’ αυτές, με
απώτερο σκοπό την κατατρομοκράτηση.



Γίνουν ανάλογες ενέργειες για όλες τις περιπτώσεις εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας που διώκονται
για την συνδικαλιστική τους δράση, κινούμενοι στα πλαίσια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους
που απορρέουν από τον θεσμικό τους ρόλο και ενέργειες για τις διώξεις που ασκήθηκαν σε εργαζόμενους
των ενόπλων δυνάμεων.



Υλοποιηθούν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για κοινή παράσταση διαμαρτυρίας απ’ τα
συνδικαλιστικά όργανα των ενστόλων με μέριμνα των διοικητικών συμβουλίων των ομοσπονδιών τους,
με μελλοντική κλιμάκωση των αντιδράσεων, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς όλους τους
συνδικαλιστικούς φορείς για κοινό μέτωπο πάλης σε Τοπικό-Περιφερειακό-Πανελλαδικό Επίπεδο.
Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία

