Ποια είναι η
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
Μελιόπουλος Γιώργος
Μέλος της εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΑΚΠ
Η Ε.Α.Κ.Π. είναι πόλος συσπείρωσης αγωνιστικών δυνάμεων του συνδικαλιστικού κινήματος, των
εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα και αποτελεί τη συνέχεια της Κ.Ε.Π. (Κίνηση Ενότητας
Πυροσβεστών), η οποία είχε μεγάλη συμβολή στην κατάκτηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος και
των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων των πυροσβεστών.
Συγκροτήθηκε το1999 από μία ευρεία συμμαχία πρωτοπόρων συνδικαλιστών, μετά τη διάλυση της
Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Υ.Π.Σ.) και έκτοτε συμμετέχει σε
όλα τα Διοικητικά Συμβούλια που αναδεικνύονται από τα εκλογοαπολογιστικά συνέδρια της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.).
Η επεξεργασία θέσεων και η συνολική δράση της Ε.Α.Κ.Π. είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς
των μελών της και συντονίζεται από 9μελή Γραμματεία που εκλέγεται στις πανελλαδικές της
ολομέλειες.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών αποτελεί το πιο ζωντανό και δραστήριο κομμάτι του
συνδικαλισμού στο Π.Σ. και μέσα από τις γραμμές της αναπτύσσουν συνδικαλιστική δράση
πυροσβέστες με ανυπότακτό πνεύμα και καθαρότητα θέσεων και προθέσεων, που αποτελούν την
αγωνιστική πρωτοπορία στο συνδικαλιστικό κίνημα του εργασιακού μας χώρου.
Αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
στοχεύουν να καταργήσουν ότι έχει απομείνει από δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων και
αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, τα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα κοινωνικά
δικαιώματα της υγείας, της παιδείας, των προνοιακών παροχών κ.ο.κ. επιφέροντας την πλήρη διάλυση
της ζωής των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών και παρέχοντας παράλληλα νέα προνόμια
προς όφελος της κερδοφορίας της ντόπιας και ξένης οικονομικής ολιγαρχίας, δηλαδή προς όφελος
των εκμεταλλευτών του ανθρώπινου μόχθου.
Η Ε.Α.Κ.Π. πάντα έγκαιρα και με κριτήριο τα συμφέροντα των εργαζομένων, παίρνει θέση για τα
σημαντικά ζητήματα του εργασιακού μας χώρου και με δική της πρωτοβουλία και έξοδα, αναπτύσσει
πλούσια και αναλυτική και υπεύθυνη ενημέρωση των υπαλλήλων του Π.Σ. με ανακοινώσεις,
ιστοσελίδα, φαξ και διάφορες περιοδικές εκδόσεις. Με ενημερωτικές περιοδείες σε όλες σχεδόν τις
υπηρεσίες της χώρας, αποκαλύπτοντας διαχρονικά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται
σήμερα σε βάρος μας, αλλά και τις αιτίες που τα δημιουργούν.
Τοποθετείται πάντα με τεκμηριωμένες θέσεις μέσα από υπομνήματα, μελέτες, παρεμβάσεις και
προτάσεις στους αρμόδιους φορείς και στα συλλογικά όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος.
 Στηρίζει και βοηθά συναδέλφους που αντιμετωπίζουν καταστρατηγήσεις δικαιωμάτων και
ζητούν τη βοήθειά της, ενώ έχει συμβάλλει καταλυτικά σε αρκετές περιπτώσεις και στην
κατάκτηση δίκαιων αιτημάτων για τους εργαζόμενους στο Π.Σ. (γονικές άδειες, επίδομα
στους τραυματισθέντες εν ώρα υπηρεσίας , αποκατάσταση τέκνων θανόντων εν ώρα
υπηρεσία συναδέλφων, επέκταση των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια και για το
Πυροσβεστικό Σώμα κ.α.)




















Απέτρεψε αρκετές φορές από το 2000 και μέχρι τις μέρες μας την προσπάθεια όλων των
κυβερνήσεων να ελαστικοποιήσουν το ωράριο των πυροσβεστών και να καταργήσουν τον
τακτικό χρόνο εργασίας με 12ωρα, 16ωρα , μη χορήγηση ρεπό , παράνομων επιφυλακών,
επιβολής πρόσθετης εργασίας κ.λ.π. .
Έβαλε εμπόδια στο προαποφασισμένο κλείσιμο δεκάδων πυροσβεστικών κλιμακίων και
υπηρεσιών με τους αγώνες που οργάνωσε μόνο αυτή και τις αντιδράσεις που προκάλεσε σε
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και διεσώθησαν εκατοντάδες θέσεις συμβασιούχων
πυροσβεστών.
Έδωσε με συνέπεια πολύχρονους αγώνες για τον εργασιακή αποκατάσταση των
συμβασιούχων και πενταετών πυροσβεστών και αποκάλυψε έγκαιρα τις παρελκυστικές
προθέσεις των κυβερνήσεων.
Αποκάλυψε έγκαιρα στον ελληνικό λαό τους σχεδιασμούς για την αποσάθρωση της
πυροπροστασίας κυρίως από το 1998 και μετά από την μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο
Π.Σ. και προειδοποίησε για τις συνέπειες που δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο
τρόπο και κυρίως το 2007.
Υπερασπίστηκε με σθένος και επέβαλε να λαμβάνονται αξιοκρατικές αποφάσεις για πρώτη
φορά από το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων, όταν οι συνάδελφοι την ανέδειξαν στις
εκλογές σε πρώτη δύναμη πανελλαδικά με 41% .
Αποκάλυψε με δικές της ενέργειες και στοιχεία στους εργαζόμενους του Π.Σ. την λεηλασία
των αποθεματικών των επικουρικών μας ταμείων από τις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια
και έβαλε έτσι εμπόδια για την συνέχιση της τοποθέτησης κεφαλαίων σε επισφαλή
επενδύσεις.
Πρωτοστατεί στις αγωνιστικές διεκδικήσεις των πυροσβεστών και πραγματοποιεί με δική
της πρωτοβουλία παραστάσεις διαμαρτυρίας και κινητοποιήσεις για όλα τα φλέγοντα
ζητήματα που μας απασχολούν, με αποκορύφωμα τις ένστολες κινητοποιήσεις ενάντια στην
ψήφιση των αντεργατικών - αντιδραστικών νόμων 3511/2006 και 4249/2014 και τις
κινητοποιήσεις μέσα στην αντιπυρική περίοδο τα τελευταία χρόνια. Από τις αγωνιστικές
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Ε.Α.Κ.Π., απείχαν το προεδρείο της
Ομοσπονδίας και όλες οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις. Ήταν αντίθετοι στην
πραγματοποίησή τους.
Συμμετέχει ενεργά στους αγώνες του εργατικού - λαϊκού κινήματος, για την πλήρη ανατροπή
της πολιτικής που έχει μετατρέψει τη ζωή µας σε κόλαση.
Πήρε ξεκάθαρη θέση και ενεργό μέρος στις κινητοποιήσεις του ταξικού συνδικαλιστικού
κινήματος ενάντια στον πόλεμο και τους πολεμικούς σχεδιασμούς της λυκοσυμμαχίας του
ΝΑΤΟ.
Παλεύει ενάντια στην τακτική της εσκεμμένης αδράνειας και της υποταγής των
συμβιβασμένων εκπροσώπων του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού, που
εφαρμόζεται διαχρονικά από το προεδρείο της Ομοσπονδίας, τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές
παρατάξεις, καθώς και τις περισσότερες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, που επιλέγουν συνειδητά
την αποσιώπηση των κύριων και βασικών αιτιών των προβλημάτων για να παραμένουν οι
εργαζόμενοι στο σκοτάδι της άγνοιας και της παραπληροφόρησης, αλλά και τη στενή
συντεχνιακή συμπόρευση δίχως αγωνιστικό - διεκδικητικό πλαίσιο, με τα συνδικαλιστικά
όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αυτή η παθητική και συναινετική στάση τους που εξυπηρετούσε τους αντεργατικούς σχεδιασμούς
των εκάστοτε κυβερνήσεων και απέκρυπτε παράλληλα τις πραγματικές αιτίες που γεννούν τα
προβλήματα και τους πραγματικούς εχθρούς των εργαζομένων, αποτέλεσε και την κύρια αιτία που
τα εργασιακά μας θέματα και η πυρασφάλεια της χώρας, έχουν περιέλθει στην σημερινή τραγική
κατάσταση.
Η συγκεκριμένη πρακτική έρχεται σε πλήρη σύμπλευση με τις αντίστοιχες πρακτικές των
συμβιβασμένων γραφειοκρατικών συνδικαλιστικών ηγεσιών του κυβερνητικού συνδικαλισμού σε
Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που με τη στάση τους και τους δήθεν κοινωνικούς διαλόγους, έχουν
συνηγορήσει στην επιβολή όλων των αντιλαϊκών πολιτικών και στο μεγαλύτερο πετσόκομμα των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Στόχοι της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών είναι:
 Η αγωνιστική ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, για να περάσει η υπόθεση του
αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πυροσβεστών, στα δικά τους χέρια.
 Η αλλαγή του συσχετισμού δύναμης στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, σε βάρος του
κυβερνητικού συνδικαλισμού και υπέρ των αγωνιστικών δυνάμεων, ώστε να δυναμώσουν και να
μαζικοποιηθούν τα σωματεία, χωρίς να αποκλείουν κανένα εργαζόμενο.
 Η οργάνωση της πάλης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, για τη διεκδίκηση των αιτημάτων,
αλλά και για την ανατροπή της αντεργατικής - αντιλαϊκής πολιτικής που ισοπεδώνει δικαιώματα
και κατακτήσεις και αφαιρεί βασικές κοινωνικές παροχές από όλους τους εργαζόμενους και το
λαό, προς όφελος των ντόπιων και ξένων οικονομικών συμφερόντων.
 Η συμβολή του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήματος, στους αγώνες του εργατικού λαϊκού
κινήματος, για την κατάκτηση ενός διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, που θα προβάλλει ως κύριο
βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και όχι των
εκμεταλλευτών τους.
Σε αυτή την προσπάθεια έχει θέση κάθε συνάδελφος που βλέπει τα σημερινά αδιέξοδα και την
επερχόμενη και ακόμα μεγαλύτερη όξυνση των προβλημάτων. Κάθε συνάδελφος που θέλει να
βοηθήσει στην ανάπτυξη της πάλης, που δεν ανέχεται τη χειραγώγηση του συνδικαλιστικού
κινήματος από δυνάμεις που έχουν ευθύνη για την επιδείνωση του βιοτικού μας επιπέδου και για τη
διαλυτική κατάσταση και τον εκφυλισμό που επικρατεί στις περισσότερες πρωτοβάθμιες ενώσεις και
στην Ομοσπονδία.
Η αγανάκτηση δεν αρκεί, πρέπει να δώσει την θέση της σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες, στην
δημιουργία παρατάξεων της Ε.Α.Κ.Π. σε κάθε πρωτοβάθμια Ένωση, για την ανάδειξη και την
διεκδίκηση των αιτημάτων. Για την επίτευξη της αγωνιστικής πλειοψηφίας στις πρωτοβάθμιες
Ενώσεις και την Ομοσπονδία.
Στους υπάλληλους του Πυροσβεστικού Σώματος υπάρχει σωρευμένη πείρα αρκετών ετών, από τις
εφαρμοζόμενες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, που μας έφεραν αντιμέτωπους με σοβαρές
αρνητικές εξελίξεις και στον εργασιακό μας χώρο. Τις πολιτικές που διαμόρφωσαν τον
προσανατολισμό και την υπόσταση του Π.Σ. με τη στρατικοποίηση του, την υποβάθμιση του
συστήματος Πυροπροστασίας - Πυρασφάλειας, την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών μας, την
προωθούμενη
μεταφορά αρμοδιοτήτων πυρόσβεσης στους Δήμους και τον εθελοντισμό µε

παράλληλη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε Μ.Κ.Ο., την ύπαρξη τεράστιων οργανικών κενών, τη
δημιουργία εργαζομένων πολλών ταχυτήτων, τη νέα επιχειρούμενη συρρίκνωση του Σώματος με
κατάργηση Υπηρεσιών, την επιβολή της ευελιξίας - κινητικότητας με μεταθέσεις - ξεσπίτωμα για
υποτυπώδη κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, την κατάργηση του σταθερού χρόνου εργασίας και την
απλήρωτη υπερεργασία, την καθιέρωση της «αξιολόγησης» των υπαλλήλων και των υπηρεσιών, τη
ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.
Η οξύτητα και η ένταση των προβλημάτων, επιβάλλουν άμεση αγωνιστική απάντηση που πρέπει να
δοθεί από όλους τους εργαζόμενους.
Επιβάλλεται να ξεπεραστεί ο συντεχνιασµός και η αποσπασματικότητα στις διεκδικήσεις µας,
καθώς και οι προσπάθειες υπονόμευσης, εκφυλισμού και απογοήτευσης, που προέρχονται από την
έλλειψη δυναμικών μεθόδων πάλης, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που διοργανώνουν οι
συνδικαλιστικές μας ηγεσίες.
Απαιτείτε η αλληλεγγύη και η κοινή δράση µε τα άλλα λαϊκά στρώματα, που θίγονται το ίδιο µε
τους ένστολους. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι µε διαφορετικά στομάχια, µε διαφορετικές κοινωνικές
απαιτήσεις. Για όλους αποτελεί βασικό δικαίωμα η μόνιμη και σταθερή δουλειά, όπως και για όλους
αποτελούν δυσβάσταχτο κόστος η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια, η ύδρευση, οι επικοινωνίες, ο
πολιτισμός, η ψυχαγωγία, καθώς και άλλες βασικές και σύγχρονες ανάγκες.
Η Ε.Α.Κ.Π. καλεί όλους τους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος να μην σκύψουν το
κεφάλι, να μην συμβιβαστούν με την άγρια - αντιλαϊκή - ταξική επίθεση που οξύνεται στο όνομα της
οικονομικής κρίσης σε βάρος των δικαιωμάτων μας και του βιοτικού μας επιπέδου, από τις εκάστοτε
κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση και που στόχο έχει την προστασία των συμφερόντων της
πλουτοκρατίας, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την κρίση του υπάρχοντος
κοινωνικοοικονομικού συστήματος.
ΕΝΩΜΕΝΟΙ στην βάση των πραγματικών προβλημάτων, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους
και να παλέψουν με αποφασιστικότητα μαζί με το υπόλοιπο συνεπές
εργατοϋπαλληλικό
- ταξικό - συνδικαλιστικό κίνημα, μέχρι να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματα μας.
 Να μην πέσουν στη νέα παγίδα που πάνε να στήσουν οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού
συνδικαλισμού, με τα δήθεν «νέα» «ανεξάρτητα» και «ενιαία σχήματα», που απαρτίζονται σε
μεγάλο βαθμό από όσους υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν απροκάλυπτα μέσα και
στις νέες συνθήκες, τις πολιτικές που εξαθλιώνουν τη ζωή μας.
 Να λάβουν υπόψη τους σε τι κατάσταση οδηγήθηκαν τα εργασιακά μας δικαιώματα, μέσα
από την αυταπάτη που καλλιέργησαν οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού στα
Σώματα Ασφάλειας, ότι ξεκομμένοι από τους άλλους εργαζόμενους θα έχουμε δήθεν ως
ένστολοι την ευνοϊκή μεταχείριση από τις κυβερνήσεις, με εξαιρέσεις από τα αντιλαϊκά
μέτρα και πιθανές κατακτήσεις. Όχι όμως ποτέ δεν εξαιρεθήκαμε απ΄ όλες τις μνημονιακές
περικοπές, αλλά αντιθέτως ακόμη και μέχρι σήμερα δεν είχαμε ποτέ μας εργασιακά
δικαιώματα που είχαν κατακτήσει δεκαετίες πριν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως
πλήρες πενθήμερο, υπερεργασία, γονικές άδειες κ.λ.π.
 Να δείξουν εμπιστοσύνη στον πολύχρονο και συνεπή αγώνα της ΕΑΚΠ για τα δίκαια των
εργαζομένων και την εδραίωση ενός δικτύου πυροπροστασίας που θα εξασφαλίζει την
προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας, το βιός και την ζωή του λαού μας.
Αλώστε αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα ο πλούσιος απολογισμός δράσης της ΕΑΚΠ και για
το 2017, που είναι γεμάτος από παρεμβάσεις για όλο το φάσμα των προβλημάτων που
απασχόλησαν τους πυροσβέστες και την πυροπροστασία της χώρας και συγκεκριμένα, oι

συνολικά 273 δράσεις της ΕΑΚΠ που έγιναν κατά την διάρκεια του προηγούμενου χρόνου μέσα
από έναν 320σέλιδο απολογισμό, αποκαλύπτει έμπρακτα ποια πραγματικά είναι η αγωνιστική πορεία
τη Ε.Α.Κ.Π.

