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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 « ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 24/01/2018 & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.
ΣΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ  ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ »

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου η μηνιαία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της
Ένωσής μας. Για άλλη μια φορά χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τα μέλη της Ε.Α.Κ.Π.,  παρά
μόνο μια ενημέρωση μέσω email την τελευταία στιγμή. Ευτυχώς ένα από τα δύο εκλεγμένα μέλη της
Ε.Α.Κ.Π.  βρίσκονταν εκείνη  την περίοδο σε κανονική άδεια  και  μπορέσαμε να παραβρεθούμε στο
συμβούλιο.

Όσο  αφορά  τα  τεκταινόμενα  της  συνεδρίασης,  καμία  αναφορά  δεν  έγινε  στα  συσσωρευμένα
προβλήματα πού αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της περιφέρειας μας, τα
οποία έχουν διαπιστωθεί από την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο και έχουν αναφερθεί και στην από
18/10 ανακοίνωση μας. Πέρα από κάποια διαδικαστικά που αφορούν την διεξαγωγή των διοικητικών
συμβουλίων και σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, αναλώθηκε πολύς χρόνος από
την πλευρά της πλειοψηφούσας παράταξης σχετικά με την ανεύρεση χορηγών, ώστε να αγοραστούν τα
απαραίτητα  αναλώσιμα  ανταλλακτικά  για  την  λειτουργία  του  μηχανήματος  ελέγχου  του  αέρα  των
αναπνευστικών συσκευών (airtester). Η παράταξη μας επέμεινε στο να αναλάβει η υπηρεσία το κόστος
για την λειτουργία του μηχανήματος, το οποίο  μάλιστα έχει παραχωρηθεί με δωρεά, δεν έχει δηλαδή
μέχρι τώρα επωμιστεί το παραμικρό κόστος για την αγορά του. Ζητήσαμε επίμονα να κάνει επιτέλους
το  σωματείο  το  καθήκον  του  και  να  απαιτήσει  από  την  υπηρεσία  τουλάχιστον  το  αυτονόητο,  να
αναλάβει  δηλαδή  και  την  χρήση  του  μηχανήματος,  που  της  παραχωρήθηκε  δωρεάν,  για  να
προστατεύσει την υγεία των υπαλλήλων.

Τελικά αποφασίστηκε, κάτω από την πίεση της Ε.Α.Κ.Π., να απαιτήσει η Ένωση από την υπηρεσία να
αναλάβει την υποχρέωση της απέναντι στους υπαλλήλους για τα λειτουργικά έξοδα του μηχανήματος.

Η Ε.Α.Κ.Π. συνάδελφοι και σε αυτό το Δ.Σ. στηλίτευσε τη στάση του προεδρείου και τη ραθυμία του
για οποιαδήποτε μορφή διεκδίκησης και οργάνωσης των συναδέλφων προς αυτή την κατεύθυνση.      Το
νέο μισθολόγιο είναι πλέον γεγονός και οι συνάδελφοι δεν έχουν ιδέα τι αλλαγές έχουν γίνει.           Ο
προϋπολογισμός για το Π.Σ. παραμένει και φέτος πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες.              Τα
προβλήματα συνάδελφοι, όχι μόνο θα παραμείνουν, αλλά θα διογκώνονται όσο παραμένουμε αδρανείς. 

Κανένας  χορηγός  και  κανένας  ευεργέτης  δεν  πρόκειται  να  μας  εξασφαλίσει  την  ασφάλεια  στην
εργασία,  την  στελέχωση  των  υπηρεσιών,  την  ανάκτηση  των  μισθολογικών  απωλειών,  ούτε  την
εξασφάλιση του χρόνου εργασίας μας. Αυτά συνάδελφοι πρέπει να τα κερδίσουμε με τον αγώνα μας
μέσα από τα σωματεία μας μαζί με τους συναδέλφους από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι και
ο λόγος που δημιουργήθηκαν τα σωματεία, για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων και
όχι να είναι αρωγοί των εκάστοτε διοικήσεων ή και κυβερνήσεων.

Σε  προηγούμενη  ανακοίνωση  μας  (19/11/2017)  είχαμε  προειδοποιήσει  για  διαθέσεις  μαζικών
διαγραφών από την Ένωση και δυστυχώς επαληθευτήκαμε αφού στο συγκεκριμένο Δ.Σ. κατατέθηκαν
πέντε αιτήσεις διαγραφών. 

Συνάδελφοι τέτοιες κινήσεις μόνο εις βάρος μας είναι αφού παροπλίζουμε το μοναδικό όπλο απέναντι
στις  πολιτικές  που  μας  εξαθλιώνουν.  Μπορούμε  μέσα  από  την  ενεργό  συμμετοχή  μας  και  την
συσπείρωση  στην  Ε.Α.Κ.Π.,  να  αντιστρέψουμε  το  όποιο  αρνητικό  κλίμα  και  να  κάνουμε  βήματα
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ενίσχυσης του σωματείου που πρέπει να περιβάλλει  όλους τους συναδέλφους,  ανεξάρτητα από την
εργασιακή σχέση.

Μετά το πέρας του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε από την παράταξη μας περιοδεία στα πυροσβεστικά
κλιμάκια της Αγιάσου, Καλλονής και Πλωμαρίου. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων στα κλιμάκια,
έγινε σχετική ενημέρωση των εργαζομένων για τις εξελίξεις στα εργασιακά μας θέματα και ακολούθησε
διάλογος,  με  έντονο  το  στοιχείο  του  προβληματισμού  από  την  πλευρά  των  συναδέλφων  για  την
δραματική κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με αυτά.

Η Ε.Α.Κ.Π. κάλεσε τους συναδέλφους να  μην απογοητεύονται, να δείξουν εμπιστοσύνη στις θέσεις
και την αγωνιστικότητα της παράταξης μας, γιατί αποτελεί την μόνη προοπτική διεξόδου από το τέλμα
που έχει βάλει την Ένωση μας η σημερινή διοίκηση του, που ως γνήσιος εκφραστής του κυβερνητικού
συνδικαλισμού, εξαντλεί όλη της την δράση σε δωρεές, βραβεύσεις  και ανεύρεση χορηγών αντί να
διεκδικεί  από την κυβέρνηση ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα μας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου
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