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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
       

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                           
                       

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα                                               
                     Αθήνα, 9-8-2021

  

Τηλ- Fax: 2103313732                                                          
          Αρ.Πρωτ:3917 

  

grammateia@popokp.gr

  

  

Η ετησίως επαναλαμβανόμενη εθνική τραγωδία 

  

και η μόνιμη πολιτική ολιγωρία

  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
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Η έκταση των καταστροφών από τα -επί σειρά ημερών…- ανεξέλεγκτα και πολυάριθμα
πύρινα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα, με μη αναστρέψιμο αποτύπωμα στην ανθρώπινη
υγεία και στα οικοσυστήματα, αποτέλεσμα της
προχειρότητας και της ηθελημένης αδράνειας της κυβέρνησης της Ν.Δ. εν μέσω
ενεργειακών συμφερόντων και μονοπωλίων, 
και το «δόγμα των εκκενώσεων», μαζί με τις αντικρουόμενες αποφάσεις που έχουν αφήσει
πολλές πληγείσες περιοχές στη μοίρα τους, κατέδειξαν με τον χειρότερο τρόπο -για άλλη
μια φορά τα τελευταία 20 χρόνια- 
τη διαχρονική απουσία προληπτικής μέριμνας και ουσιαστικών παρεμβάσεων από
τις κυβερνήσεις αυτού του τόπου για το μόνιμο πλέον φαινόμενο των πυρκαγιών, 
που θα ικανοποιούσαν πάγια αιτήματα και ανάγκες και θα περιελάμβαναν ολοκληρωμένο
πρόγραμμα για τη δασοπροστασία και την πρόληψη των καταστροφών, μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού, ενίσχυση & εκσυγχρονισμό των μέσων πυρόσβεσης και των υπηρεσιών
κ.λπ.

  

Δεν μας ξεγελούν… Τα χιλιάδες στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων, τα εκατοντάδες
κατεστραμμένα σπίτια, η μεγάλη οικολογική καταστροφή σε πανίδα και χλωρίδα, οι
ανυπολόγιστες απώλειες σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, 
δεν αποτελούν «φυσική καταστροφή» - είναι οι συνέπειες μιας πολιτικής που επί
της κυβέρνησης της Ν.Δ. συμπυκνώθηκε στους αντιπεριβαλλοντικούς και
δασοκτόνους νόμους που ψήφισε, στις περικοπές αναγκαίου και εξειδικευμένου
προσωπικού για την προστασία των δασικών εκτάσεων και την πρόληψη των
πυρκαγιών και στην προσήλωσή της να ενισχύει τα ΜΜΕ, την Αστυνομία και τους
πολεμικούς εξοπλισμούς εγκαταλείποντας τη δημόσια υγεία, την παιδεία, τον
πολιτισμό, την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. 

  

Δεν μας εξηγεί όμως η κυβέρνηση της Ν.Δ., που διαφημίζει σε όλους τους τόνους την
«ευαισθησία» της για την κλιματική αλλαγή και προωθεί «πράσινες πολιτικές», γιατί η νυν 
Διοίκηση του ΟΑΕΔ, 
στο πλαίσιο της υλοποίησης σχετικής πολιτικής απόφασης του Υπουργείου Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων
, 
δεν προέβη σε ανανέωση των συμβάσεων 5.066 ωφελουμένων του Προγράμματος
«Κοινωφελής Εργασία για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών»,
ένα πρόγραμμα που προκηρύχθηκε το 2018 με σκοπό την εξυπηρέτηση καταγεγραμμένων
αναγκών σε προσωπικό των δασικών υπηρεσιών της χώρας για την αντιπυρική προστασία
(αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και προστασία των
κατοικημένων περιοχών) και την ένταξη-κατάρτιση ανέργων σε έναν εξειδικευμένο και
παραγωγικό κλάδο, με στόχο την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
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Γιατί, παρότι γνώριζε ότι μέσω του εν λόγω προγράμματος επιτελέστηκε σημαντικό έργοσ
τον καθαρισμό των περιαστικών δασών, στην αναχαίτιση της αποψίλωσης, στη διάνοιξη
μονοπατιών και στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, οι δε εργαζόμενοι απέκτησαν την
απαραίτητη πείρα;

  

Για τον ίδιο λόγο που προχώρησε στην απόλυση περίπου 1.000 συναδέλφων που
εργάζονταν στον e-ΕΦΚΑ μέσω του Ειδικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ
για 5.500 πτυχιούχους 22-29 ετών,

  

για τον ίδιο λόγο που δεν προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό ούτε εκσυγχρονίζει τις δομές
του, αλλά βάζει από την πίσω πόρτα ιδιώτες και «ημετέρους της κυβέρνησης» για να
επιταχύνει -υποτίθεται- την έκδοση των συντάξεων… 

  

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ να ανατρέψουμε την εγκληματική πολιτική κυβέρνησης και
κεφαλαίου εις βάρος του περιβάλλοντος και της ζωής μας και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  

-                      Άμεση αποζημίωση των πληγέντων και ενίσχυσή τους από το κράτος για
όσο διαρκούν οι συνέπειες των καταστροφών.

  

-                      Καμιά αλλαγή χρήσης γης στις καμένες δασικές περιοχές και πλήρη
προστασία της από τα επιχειρηματικά συμφέροντα.

  

-                      Συγκρότηση Ενιαίου Φορέα Δασοπυρόσβεσης-Δασοπροστασίας για
ολοκληρωμένη και αποκλειστική διαχείριση (συνολική προστασία των δασών, πρόληψη των
πυρκαγιών, μεταπυρικές επεμβάσεις) με αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για τα
απαραίτητα έργα.

  

-                      Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εκσυγχρονισμός εξοπλισμού
στην Πυροσβεστική και στις δασικές υπηρεσίες. 
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-                      Άμεση επαναπρόσληψη των υπαλλήλων του «Προγράμματος Κοινωφελούς
Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας».

  

ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ κακοπληρωμένοι και απαξιωμένοι από την κυβέρνηση ήρωες (υγειονομικοί,
πυροσβέστες, συμβασιούχοι, εθελοντές…).

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό στην πρώτη γραμμή αναγκών της κοινωνίας.

  

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

  

ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ & ΣΧΗΜΑΤΑ

  

ΣΗΜΕΡΑ (9/8/2021) ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 8 μ.μ.

  

-                      Ενώνουμε δυνάμεις για να ανατρέψουμε τις πολιτικές που βάζουν τον
άνθρωπο και το περιβάλλον στο περιθώριο, για να μην ξαναβρεθούμε
απροστάτευτοι.

  

-                      Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και στηρίζουμε τους πυρόπληκτους με όλες
τις δυνάμεις μας.

  

Η ΦΥΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΕΔΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

  

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

  

  

Το ΔΣ
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