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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Στις  29  Γενάρη  πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα  η  κοινή  συνεδρίαση των  Ομοσπονδιών και  των
Ενώσεων  των  Σωμάτων  Ασφαλείας,  ενώ  από  τις  Ένοπλες  Δυνάμεις  προσκλήθηκε  μόνο  η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ( Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ ).  Για τον λόγο αυτό εκφράσαμε
την  απορία  μας,  γιατί  δεν  κλήθηκε  στην κοινή  συνεδρίαση η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ενώσεων
Στρατιωτικών ( Π.Ο.Ε.Σ. ), για να εκφράσει τις θέσεις και τις απόψεις της για όλα τα θέματα που
συζητήθηκαν. 

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
μας ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ). 

Τα συμπεράσματα που αποκομίσαμε από την κοινή συνεδρίαση, ήταν τα εξής: 

 Τα  προεδρεία  των  Ομοσπονδιών  και  των  ενώσεων  των  αστυνομικών,  λιμενικών,
στρατιωτικών,  της Ένωσης Αξιωματικών Π.Σ., καθώς και  το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας
(  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.  -  ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  )  και  η  πλειοψηφία  του  Διοικητικού  της
Συμβουλίου,  επιχειρούν  ξανά,  να  δημιουργήσουν  τη  λεγόμενη  Συνομοσπονδία  υπαλλήλων
στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.

 Όσοι επιδιώκουν την σύσταση της συνομοσπονδίας έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους
την δημιουργία τεχνιτών εμποδίων για την συμπόρευση τους με το εργατικό - λαϊκό κίνημα.
Επιδιώκουν  να αποπροσανατολίζονται οι συνάδελφοι με τα γνωστά διαχρονικά παραμύθια,
για δήθεν εξαίρεση των ένστολων από τις αντιλαϊκές πολιτικές. Για εμάς τους πυροσβέστες η
ίδρυση της περιχαρακωμένης συνομοσπονδίας τους, θα σημάνει και την έξοδο από το τριτοβάθμιο
συνδικαλιστικό μας όργανο την Α.Δ.Ε.Δ.Υ, που υπάγονται όλοι σχεδόν οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

 Η  κίνησή  τους  αυτή  συμπλέει  απόλυτα  με  τις  πρακτικές  όλων  των  αντιλαϊκών
κυβερνήσεων  που δεν θέλουν να αγωνιζόμαστε μαζί με το λαό. Επιδιώκουν την περιχαράκωση
για να μας στρέφουν ενάντια στις διεκδικήσεις του. Οι πυροσβέστες δεν πρέπει να δεχτούν τη
διάσπαση,  την περαιτέρω ενίσχυση του συντεχνιασμού και τον διαχωρισμό μας από τους
υπόλοιπους εργαζόμενους και το λαό.

Η Ε.Α.Κ.Π. τόνισε ιδιαίτερα στη συνεδρίαση, ότι:

 Τα δικαιώματα  καταργούνται  συνεχώς  για όλους  τους  εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν  φοράνε
στολή ή όχι.

 Οι  μειώσεις  στους  μισθούς  μας  συνεχίζονται,  παρά  τις  όποιες  θετικές  αποφάσεις  των
δικαστηρίων.

 Για όλους διαλύεται η κοινωνική ασφάλιση, διευρύνεται η απλήρωτη εργασία και απουσιάζουν
τα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στη δουλειά.

 Η μόνη διέξοδος για λύση στα προβλήματά μας, είναι ο συνεχής αγώνας μαζί με όλους τους
εργαζόμενους  και  το λαό απέναντι  στα αντεργατικά  -  αντιλαϊκά μέτρα των κυβερνήσεων  και
ανεξάρτητα από ποιό κόμμα θα είναι στην εξουσία. Οι ένστολοι πρέπει να βρούνε τρόπους για
να δυναμώσουν την παρουσία και τη συμμετοχή τους στους αγώνες  του λαού.  Αυτή την
ενότητα, τη φοβούνται όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις.
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Ο συνδικαλισμός έχει ανάγκη από την εκπροσώπηση και τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων που
δραστηριοποιούνται και δεν διασπούν και διαχωρίζουν το κίνημα. Είτε συμφωνούμε μαζί τους
είτε όχι.  Μόνο έτσι μπορούν να μπουν οι βάσεις, για να δημιουργηθεί μια πραγματική αγωνιστική
συσπείρωση εργαζομένων.

Σε ότι αφορά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.:

 Αναλώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος  της από το προεδρείο και  τις  άλλες παρατάξεις,  για το
αίτημα του βαθμολογίου των πυροσβεστών. Ένα αίτημα που αναδεικνύεται ξανά, για πολλοστή
φορά  εδώ  και  είκοσι  χρόνια.  Η  Ε.Α.Κ.Π.  επέμεινε  στην  πρότασή  της  για  βαθμολόγιο  με
αποστρατικοποίηση του Π.Σ., σε συνδυασμό με τα βασικά αιτήματα και  το διεκδικητικό της
πλαίσιο. Τόνισε όμως παράλληλα ότι, όποιες προτάσεις και να κατατεθούν για το βαθμολόγιο
από  το  προεδρείο  και  τις  άλλες  παρατάξεις,  θα  πρέπει  να  συνδυαστούν  με  αγωνιστικές
διεκδικήσεις για:

 Την  κάλυψη  των  πραγματικών  κενών  θέσεων  του  Π.Σ.  με  προσλήψεις  προσωπικού  και
μονιμοποίηση των πενταετών και  εποχικών συναδέλφων,  προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς
όλες οι βαθμίδες.

 Την απαιτούμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση των υπαλλήλων.

 Την κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων που ξεσπιτώνουν πυροσβέστες με μεταθέσεις και
μετακινήσεις.

 Την πρόβλεψη  για  μετάθεση  όλων  των  υπαλλήλων  στον  τόπο  συμφερόντων  τους  και  να
διασφαλιστεί το αμετάθετο για όσους υπηρετούν σε αυτόν.

 Την επαναφορά των αποδοχών μας στα επίπεδα του 2009 με ενσωμάτωση των επιδομάτων στο
βασικό  μισθό  και  την  αμοιβή  των  υπερωριών,  νυχτερινών,  Κυριακών  –  Αργιών,  όπως
χορηγούνται στο υπόλοιπο δημόσιο.

 Την μείωση της έμμεσης και  άμεσης φορολόγησης,  των ασφαλιστικών κρατήσεων και  την
κατάργηση συνολικότερα, όλων των μνημονιακών οικονομικών επιβαρύνσεων.

Εάν δεν αγωνιστούμε για να υλοποιηθούν οι παραπάνω διεκδικήσεις, τότε όποιο βαθμολόγιο
και αν δημιουργηθεί για τους χαμηλόβαθμούς, το ουσιαστικό αποτέλεσμα που θα επιφέρει θα
είναι η περαιτέρω αύξηση των υποχρεώσεων τους, με ένα διαρκή ξεσπίτωμα για την κάλυψη των
τεράστιων υπηρεσιακών αναγκών, έτσι όπως ήδη άρχισε να εφαρμόζεται, και θα διευρυνθεί με
το νέο κανονισμό μεταθέσεων που σχεδιάζει να επιβάλλει και η σημερινή κυβέρνηση.

Στη συνέχεια η Ε.Α.Κ.Π. έθεσε και τα εξής θέματα:

 Τις  παράτυπες  τροποποιήσεις  με  τις διακρίσεις  και  τα  εμπόδια  στην  εκλογή  των
συναδέλφων, που  πραγματοποίησε  στο  καταστατικό  του  το  σωματείο  της  περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 Το  ζήτημα  νομιμοποίησης  των  αντιπροσώπων  του  συγκεκριμένου  σωματείου,  στο
Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

 Την  πιθανότητα  που  υπάρχει  να  έχουν  προβεί  και  άλλα  σωματεία  σε  ανάλογες
τροποποιήσεις των καταστατικών τους, με παράτυπες και αντιδημοκρατικές διαδικασίες.

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας δεν πήρε θέση πάνω στις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π.
και το θέμα παραπέμφθηκε για το επόμενο Δ.Σ. με πρόταση των άλλων παρατάξεων.
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Πρέπει  άμεσα  να  απομονωθούν  και  να  αποδυναμωθούν  σε  όλα  τα  επίπεδα  οι  συμβιβασμένες
συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι παρατάξεις και οι συνδικαλιστές που ξεπουλάνε τα δίκαια αιτήματά μας,
συμπλέουν με τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και βάζουν συνεχώς εμπόδια στην οργάνωση του αγώνα
μας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη δική σας συμμετοχή. Στηρίξτε ενεργά την προσπάθεια και
τον  αγώνα  της  Ε.Α.Κ.Π.,  για  να  οργανώσουμε  την  πάλη  μας  και  να  διεκδικήσουμε  τα
δικαιώματά μας.   

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


