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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η Ε.Α.Κ.Π.

Συναδέλφισσες–Συνάδελφοι 

Την  Τρίτη  στις  26/6/2018 πραγματοποιήθηκε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ένωσης  μας.  
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, εκτιμά ότι η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά
δύσκολη, για όλους μας, λόγω της αντιλαϊκών πολιτικών που υλοποιούνται με ταχύτατο ρυθμό. 

Η σοβαρότητα των προβλημάτων μας όπως περιγράφονταν στην πρόταση μας για το 1ο προ ημερήσιας
διάταξης θέμα: «  Απόφαση για  έναρξη κινητοποιήσεων σε περιφερειακό επίπεδο  » και τα στενά
χρονικά περιθώρια δεν επιτρέπουν παθητικές τακτικές. 

Άλλωστε αυτό έκανε πάντα η παράταξη μας, να αφουγκράζεται την αναγκαιότητα  για αγωνιστική
δράση που εκφράζεται από πολλούς συναδέλφους που νοιώθουν να τους αφαιρείται κάθε εργασιακό
δικαίωμα και η δυνατότητα να έχουν έναν αξιοπρεπή οικογενειακό και κοινωνικό προγραμματισμό. 

Στην  βάση  όλων  αυτών  η  Ε.Α.Κ.Π.  πρότεινε  λοιπόν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  να  προχωρήσει
επιτέλους  στην λήψη  απόφασης  για  ΕΝΑΡΞΗ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  ΣΕ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, που τα προβλήματα διογκώνονται και
κυριαρχούν στην επικαιρότητα. 

Η ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!!!
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ « ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ » ΤΟΥΣ 

ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ!!!  

Σύσσωμη η παράταξη της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. καταψήφισε την πρόταση μας.  Πρώτα όμως εξάντλησε
όλες  τις  προσπάθειες  της  με  την  γνωστή τακτική του  ανατολίτικου  παζαριού,  για  να βγει  μία
απόφαση κομμένη και ραμμένη στα όρια που τους επιτρέπει ο ρόλος τους ως εκπροσώπων του
κυβερνητικού συνδικαλισμού και συγκεκριμένα: 

 Ξεδιπλώνοντας  την  τακτική  τους,  αρχικά  πρόβαλαν  ένα  σωρό  δικαιολογίες, ότι  λόγο  της
αντιπυρικής  περιόδου  δεν  θα  βρούμε  να  ενημερώσουμε  κανέναν  πυροσβέστη  εάν  κάνουμε
περιοδείες. 

 Στην συνέχεια έβαλαν τα ψευδοδιλλήματα: 
- Πόσους συνάδελφους θα κατεβάσει στην κινητοποίηση η δική σας παράταξη; 
- Εάν εκείνη την περίοδο του καλοκαιριού έχει κάποιο μεγάλο συμβάν ποιος θα έρθει στην
     κινητοποίηση;                                 

 Όταν διαπίστωσαν ότι δεν έπιασαν οι φθηνές αυτές δικαιολογίες, αναδίπλωσαν την τακτική τους
κάνοντας αντιπρόταση να προχωρήσει το Δ.Σ. σε συνάντηση με τους βουλευτές του κυβερνώντος
κόμματος που είναι εκλεγμένοι στην Στερεάς Ελλάδα. 

Δηλαδή  μία  άνευ  ουσίας  και  σημασίας  κίνηση  με  «αγωνιστικό»  όμως  καμουφλάζ,  ενταγμένη
πλήρως στον πολιτικό σχεδιασμό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που ξεδιπλώνεται το τελευταίο
διάστημα από όλες τις ηγεσίες των Ομοσπονδιών των Σ.Α. ώστε: 

 Ναι  μεν  να  πλήξουν  επικοινωνιακά  την  κυβέρνηση  και  όχι  την  ουσία  της  πολιτικής  που
εφαρμόζει και η ίδια πιστά όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πολιτικές που μας
έφεραν αντιμέτωπους με δεκάδες υπηρεσιακά, εργασιακά και οικογενειακά προβλήματα. 
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 Να μην δημιουργηθούν όμως και αγωνιστικά αντανακλαστικά στους εργαζόμενους, μην τυχόν
και αλλάξει η κυβέρνηση και τα βρει η επόμενη μπροστά της.   

Το  «  ηρωικό  »  αποτέλεσμα  αυτού  του  παζαριού  αγαπητές  συναδέλφισσες  και   αγαπητοί
συνάδελφοι  ήταν  να  ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ  για  πολλοστή  φορά  όπως  κάνουν  εδώ  και  χρόνια  την
πρόταση μας  για  την έναρξη κινητοποιήσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι  να δοθεί
λύση στα οξυμένα προβλήματα μας. 

Όσον  αφορά  για  το  δεύτερο  θέμα  προ  ημερήσιας  διάταξης  που  προτείναμε  σχετικά  με  την
καπηλεία από το προεδρείο, των ενεργειών που έγιναν από την παράταξη μας για την αναστολή
χορήγησης των Φύλλων Πορείας για το Π.Κ. Σκύρου. 

Γίνεται ακόμη ποιο φανερό ότι, η αδράνεια και ο τακτικισμός για την πλειοψηφούσα παράταξη της
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. που δυστυχώς με την ανοχή και την στήριξη της πλειοψηφίας των μελών της ένωσης,
κατέκτησε τα 8/9α των εδρών του Δ.Σ. δεν έχει προηγούμενο. 

Αξιοποιώντας  ακριβώς αυτή  την δύναμη που πήρε  και  το  αίσθημα ενοχής  που νοιώθουν αρκετοί
συνάδελφοι που την στήριξαν καταφέρνει να: 

 Πνίξει την αγανάκτηση που δίκαια συσσωρεύετε στους συνάδελφους. 
 Μένουν αλώβητοι χωρίς καμία ουσιαστική καταγγελία οι κύριοι υπεύθυνοι για όλα όσα εις

βάρος των πυροσβεστών καταγράφονται καθημερινά. 
 Παραπλανεί τους  συναδέλφους παρουσιάζοντας  μία δήθεν κινητικότητα,   αξιοποιώντας την

δημοσιοσχετίστικη  παρασκηνιακή  τακτική  μέσω  του  τηλεφώνου  και  των  διαπροσωπικών
επαφών, μακριά όμως από τα βλέμματα και την κριτική των συναδέλφων. 

Αν «  κάτσει  »  όμως  κάτι  θετικό,  μετά  από  τις  ξεκάθαρες  καταγεγραμμένες  και  πολύ  ουσιαστικές
παρεμβάσεις της ΕΑΚΠ.. Καλή ώρα όπως και με την αναστολή των Φ.Π. για το Π.Κ. Σκύρου, που
προέκυψε την επόμενη ακριβώς μέρα μετά από την «φανερή» έγγραφη παρέμβαση της στον Αρχηγό,
αλλά και όσες άλλες ενέργειες προηγήθηκαν με πρωτοβουλία της και όχι με τις παρασκηνιακές κινήσεις
που επικαλούνται ότι έκαναν οι ίδιοι στην από 29/6ου  ανακοίνωσή τους. 

Τότε δεν έχουν κανένα ηθικό πρόβλημα να ζητάνε και τα συχαρίκια από τους συναδέλφους για την
ανύπαρκτη προσπάθειά τους!!!  

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδας, παλεύει σταθερά και αταλάντευτα

για να προασπίσει τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων στο Πυροσβεστικό Σώμα. 
Το έκανε με το ίδιο πάθος και αποφασιστικότητα την περίοδο που ήταν στο τιμόνι της διοίκησης

της Ένωσης, ( περίοδο που πολλοί από εσάς σήμερα την αναπολείτε, για το επίπεδο υπεράσπισης και
προαγωγής  των  εργασιακών  δικαιωμάτων  μας  ).  Αλλά  και  τώρα  που  έχουν  διαμορφωθεί  με  την
βοήθεια των υπηρεσιακών και πολιτικών μηχανισμών αυτοί οι απαράδεκτοι συσχετισμοί που έχουν
κριθεί αρνητικά, τόσο στο παρελθόν, όσο και στην τελευταία εξαετία που η Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. διαχειρίζεται
τις τύχες των εργασιακών μας δικαιωμάτων.        

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, πρέπει εδώ και τώρα να συνειδητοποιήσουμε όλοι, την απελπιστική
κατάσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί. 

Οι συνεχόμενες  αυθαιρεσίες  και  καταστρατηγήσεις  στα  εργασιακά  μας  ζητήματα,  είναι
συνυφασμένες  με  την  συνεχή  υποχωρητικότητα και  τα  πισωγυρίσματα  της  πλειοψηφίας  των
συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και των απλών μελών. 

Η στάση τους αυτή αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο που το αξιοποιούν όλες οι κυβερνήσεις για την
συνεχή υποβάθμιση των εργασιακών μας συνθηκών. 

Είναι  τεράστιες  οι  ευθύνες  τους  και  πρέπει  έστω  και  τώρα,  να  πάρουν  θέση  πάνω στα  καυτά
προβλήματα που ταλανίζουν τον χώρο μας προκηρύσσοντας άμεσα πρόγραμμα κινητοποιήσεων. 

Η εμπειρία μας από το παρελθόν όπως την περιγράψαμε και στην από 25/6ου ανακοίνωση μας,  έχει
αποδείξει  ότι  όταν υπήρξε αγωνιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας υπήρξε και θετικό
αποτέλεσμα.                                                                      

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας



Κώστας Κέκης 


