ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩN
.

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

.

Τηλ. 6978520351-6976860551, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e mail: eakp1999@gmail.com

Αθήνα 17 Μαρτίου 2016

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΗΓΕΣΙΕΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η Ε.Α.Κ.Π. έχει καταγγείλει αρκετές φορές το προεδρείο της Ομοσπονδίας, δηλαδή τις
συνδικαλιστικές παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών
(πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) – Συμμαχία Πυροσβεστών, ότι δεν γνωστοποιούν προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., τα πρωτοβάθμια σωματεία, αλλά κυρίως προς όλους
εσάς, την πρότασή τους για τον Κανονισμό Μεταθέσεων των πυροσβεστών.
Τη συγκεκριμένη πρόταση όμως, το προεδρείο την καταθέτει ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια
στις εκάστοτε κυβερνήσεις και τις Φυσικές Ηγεσίες του Π.Σ. όπως δηλώνει στις ανακοινώσεις
του.
Καμιά καταγγελία δεν υπήρξε για το ζήτημα αυτό, ούτε από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές
παρατάξεις (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και ΑΕΠ Πυροσβεστών), ούτε από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις.
Διαπιστώσαμε όμως ότι, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και στην κατηγορία νομοθεσία,
έχει αναρτηθεί από τις 12 Ιουνίου του 2012, όπως αναφέρεται, η πρόταση του προεδρείου της
Ομοσπονδίας για τον Κανονισμό Μεταθέσεων του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού
(http://www.poeyps.gr/2012/06/12/protasi-tis-omospondias-mas-gia-ton-neo-kanonismometatheseon/). Η πρόταση αυτή, η οποία ποτέ δεν γνωστοποιήθηκε, προβλέπει τα εξής:
 Μεταθέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε
Υπηρεσία (8ετία), καθώς και για τους υπεράριθμους υπαλλήλους που θα προκύπτουν μέσω
της κατανομής της υπηρετούσας δύναμης του Π.Σ. Οι μεταθέσεις αυτές αφορούν τους
συναδέλφους πυροσβέστες που προσεληφθήκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα από το έτος 2008
(72η σειρά) και μετά (Άρθρα 4 και 12). Αυτήν την λύση προτείνουν προκειμένου να
καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό των υπηρεσιών της χώρας, σε πλήρη
ταύτιση με τις αντεργατικές πολιτικές των αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Καμιά αναφορά για
προσλήψεις και μονιμοποίηση των 5ετούς θητείας και συμβασιούχων συναδέλφων.
 Καθεστώς μοριοδότησης για τους παραπάνω συναδέλφους, με κριτήρια για μεταθέσεις που
και αυτά ακόμα, τα κατανέμουν σε ορισμένες περιπτώσεις κατά το δοκούν με διαφορετικά
μέτρα και σταθμά, όπως χαρακτηριστικά για τις μεταθέσεις ή αποσπάσεις με αίτηση σε
υπηρεσίες εκτός νομού και τις αποστάσεις των 50 χιλιομέτρων από τις υπηρεσίες που
υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι. (Άρθρο 11)
 Δυσμενείς μεταθέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων, για πειθαρχικά παραπτώματα που
καθορίζονται από το αναχρονιστικό πειθαρχικό δίκαιο του Π.Σ. (Άρθρο 7)
 Αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους μέχρι και ένα (1) έτος, για πυροσβεστικούς
υπαλλήλους που έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις, ύστερα από εκπαίδευση με δαπάνες της
Υπηρεσίας. (Άρθρο 13)
Ανάλογες διατάξεις προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα και όχι μόνο και για το σύνολο των
αξιωματικών, μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου.
Αυτή είναι λοιπόν, η «ολοκληρωμένη και δίκαιη πρόταση,» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται
από το προεδρείο της Ομοσπονδίας στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Το μαζικό ξεσπίτωμα
χιλιάδων συναδέλφων, για να καλυφθούν υποτυπωδώς τα μεγάλα κενά του Πυροσβεστικού
Σώματος, που διαμόρφωσαν οι πολιτικές των κυβερνήσεων που στήριξαν και στηρίζουν οι
συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις. Η πρόταση αυτή, εναρμονίζεται με την πολιτική της

συνεχούς κινητικότητας όλων των δημοσίων υπαλλήλων, που θα εφαρμόσει και η σημερινή
κυβέρνηση.
Η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και στο 12ο συνέδριο της Ομοσπονδίας τον Ιούνιο του 2010,
αλλά μετά από την άμεση παρέμβαση και τις καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π. δεν τέθηκε σε
ψηφοφορία στο συνέδριο και το τότε προεδρείο της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), την
απέσυρε.
Καλούμε τα προεδρεία των πρωτοβάθμιων σωματείων να πάρουν άμεσα θέση για τη στάση
και τις πρακτικές της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, που για ακόμα μια φορά βάζει πλάτη για
να αφαιρεθούν βασικά δικαιώματα των πυροσβεστών, με μεγάλες ανατροπές στον
οικογενειακό τους προγραμματισμό και νέες σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις. Τα
προεδρεία των πρωτοβάθμιων ενώσεων φέρουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στους πυροσβέστες που
εκπροσωπούν, με την ανοχή που δείχνουν στις διάφορες μεθοδεύσεις που επιχειρεί το προεδρείο
της Ομοσπονδίας για το ξεπούλημα των δικαιωμάτων μας και στο καθεστώς των μεταθέσεων,
όπως και στην κοινωνική ασφάλιση (επαγγελματικά ταμεία), την υγειονομική περίθαλψη
(ιδιωτικές εταιρίες), την αμοιβή της υπερεργασίας. Έχουν μεγάλη ευθύνη και για την ανοχή
τους απέναντι στην έλλειψη αγωνιστικής δράσης της Ομοσπονδίας όλα αυτά τα χρόνια, για τον
νόμο για την αναδιοργάνωση, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τις
καταστρατηγήσεις ωραρίου, αλλά και πρόσφατα για τις νέες αρμοδιότητες που μας ανατέθηκαν
(οδηγοί ασθενοφόρων).
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Δώστε άμεσα την αγωνιστική σας απάντηση απέναντι στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές
ηγεσίες και παρατάξεις, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν τις
αντεργατικές - αντιλαϊκές τους πολιτικές εναντίον μας, στα πλαίσια και των οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενισχύστε την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών που με το διεκδικητικό της πλαίσιο
υπερασπίζεται πραγματικά τα δικαιώματά μας και προτάσσει την κατάκτηση των δίκαιων
αιτημάτων μας.
Δυναμώστε τον αγώνα μας για να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε στον εργασιακό μας
χώρο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής μας στους αγώνες του λαού για να
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ρήξης και ανατροπής, με τις πολιτικές που στοχεύουν να
καταργήσουν όσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα μας έχουν απομείνει.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία
Η πρόταση του προεδρείου της Ομοσπονδίας για τον Κανονισμό Μεταθέσεων έχει αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.

