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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι αντιπρόσωποι του 16ου τακτικού Συνεδρίου της  Ομοσπονδίας μας 
 

  Η  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί κατά τις εργασίες του συνεδρίου, να συμβάλλετε 
ενεργά στη διαμόρφωση θετικών και ελπιδοφόρων εξελίξεων για τους πυροσβέστες.   
  Να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των συναδέλφων που σας ψήφισαν για να υπερασπίσετε τα 
δικαιώματά τους, ενισχύοντας με την ψήφο σας το ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ.Π.   
  Η συνεχής επίθεση που δεχόμαστε ως πυροσβέστες, όπως όλοι οι άνθρωποι του μόχθου, της δουλειάς, 
του μεροκάματου, θα ενταθεί το επόμενο διάστημα με νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, 
κοινωνικές παροχές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απολύσεις. 
  Σε μια περίοδο που η ανεργία θερίζει και η ζωή έχει γίνει πανάκριβη, συνεχίζουν να μας υποβάλλουν σε 
αλλεπάλληλες θυσίες χωρίς τελειωμό και χωρίς κανένα αντίκρισμα για εμάς και τις οικογένειές μας. 
  Αποτελούμε μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα τα μόνιμα θύματα της 
αντιλαϊκής πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων, με τη συντριβή των εργασιακών δικαιωμάτων μας, που 
στοίχησαν ακόμα και απώλειες της ζωής των συναδέλφων μας στο πρόσφατο παρελθόν. 
  Το συνδικαλιστικό κίνημα επιβάλλεται να αναπτύξει άμεσα ισχυρή αντίσταση με την ενότητά του, που θα 
εμποδίσει και προοπτικά θα ματαιώσει τα νέα επερχόμενα αντιλαϊκά μέτρα, βελτιώνοντας παράλληλα τη 
ζωή μας.  
  Αυτή την ενότητα, προσπαθεί να εκφράσει στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος με τις θέσεις, τις 
αρχές, τις προτάσεις, αλλά και τη δράση της, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. 
  Στο διάστημα που μεσολάβησε από το 15ο συνέδριο, η Ε.Α.Κ.Π. πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της να 
συσπειρώσει τους πυροσβέστες, ώστε να συμβάλλουν στην ενίσχυση και την ανασύνταξη των 
συνδικαλιστικών μας οργάνων. Στα πλαίσια αυτά: 
 

 Συνέχισε να πραγματοποιεί ενημερωτικές περιοδείες σε υπηρεσίες και κλιμάκια της χώρας, 
συζητώντας με τους συναδέλφους, αναλύοντας τις προτάσεις της για το σύνολο των προβλημάτων 
που μας απασχολούν.  

 Ενημέρωσε τους συναδέλφους για τις εξελίξεις σε εργασιακά, ασφαλιστικά και οικονομικά θέματα. Η 
ενημέρωση κορυφώθηκε, με τη δημοσίευση μέσω της ιστοσελίδας, της επικαιροποιημένης έκδοσης 
της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, που αφορά το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 Στήριξε και βοήθησε συναδέλφους που αντιμετώπισαν καταστρατηγήσεις εργασιακών δικαιωμάτων, σε 
θέματα εφαρμογής ωραρίου, επιφυλακών, αδειών, μέτρων υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία κ.ο.κ.   

 Αντιστάθηκε πραγματοποιώντας ένστολη διαμαρτυρία στη Βουλή, κατά της ψήφισης του νόμου της 
λεγόμενης «αναδιοργάνωσης» του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθιερώνει την ανταποδοτικότητα 
και την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών του και παράλληλα επιβάλλει την περαιτέρω συρρίκνωση, 
υποβάθμιση, και διάσπαση του δικτύου πυρασφάλειας.  Καταργεί κάθε στοιχειώδες εργασιακό 
δικαίωμά μας, με την επιβολή της ευελιξίας - κινητικότητας με μεταθέσεις για κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών, τη διεύρυνση της εποχικότητας, την αμφισβήτηση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή 
εργασία μέσω της «αξιολόγησης» των υπαλλήλων και των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα 
νομιμοποιήσει με νέο Κ.Ε.Υ.Π.Σ. όλες τις καταστρατηγήσεις και τις αυθαιρεσίες στο καθεστώς 
εφαρμογής του ωραρίου, των επιφυλακών και των αδειών.  

 Αντιστάθηκε στο συνεχές πετσόκομμα των εφάπαξ παροχών και μερισμάτων των επικουρικών μας 
ταμείων, καθώς και στη νέα μείωση του μισθού μας από την επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών, καταγγέλλοντας τις διαχρονικές πολιτικές διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος που 
φορτώνουν τα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους πραγματικούς 
υπεύθυνους. 

 Απαίτησε από την κυβέρνηση την καταβολή των πραγματικών οφειλόμενων αμοιβών στους 
πυροσβέστες (υπερωριακή εργασία, καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης του έτους 2009), όπως 



προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και όχι τα ψίχουλα του πλεονάσματος, που ακόμη και αυτά τα 
στερήθηκε η πλειοψηφία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.   

 Συμπαραστάθηκε και εξέφρασε την αλληλεγγύη της σε όλους τους εργαζόμενους, ένστολους και μη, 
που υπέστησαν άδικες διώξεις, αυταρχικές ποινές, καθώς και απολύσεις. 

 Συμμετείχε σε αγώνες του εργατικού - λαϊκού κινήματος σε διάφορες περιοχές της χώρας, 
διεκδικώντας αιτήματα που αφορούν όλους, όπως η επιστροφή των οικονομικών απωλειών που 
επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και η διεκδήκηση των απαιτούμενων απολαβών που δικαιούνται 
όλοι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα.  

 Συνέβαλλε σε κατακτήσεις ακόμα και στη σημερινή δύσκολη περίοδο (επίδομα στους τραυματισμένους 
εν υπηρεσία συναδέλφους - χορήγηση γονικών αδειών και διευκολύνσεων έστω και με μερική εφαρμογή 
του μέτρου - προσλήψεις συγγενών θανόντων συναδέλφων εν υπηρεσία κ.ο.κ.).  

 Με την εκπροσώπησή της στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων, συνέβαλλε καταλυτικά στην 
ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στη λειτουργία του συγκεκριμένου οργάνου, με τη λήψη 
αποφάσεων με ίσους όρους και αντικειμενικά κριτήρια για όλους τους συναδέλφους, σε ότι αφορά το 
καθεστώς των μεταθέσεων. Παράλληλα κατήγγειλε τις αυθαιρεσίες, και τις καταστρατηγήσεις στον 
Κανονισμό Μεταθέσεων, κυρίως σε ότι αφορά το καθεστώς των αποσπάσεων. 

 

  Οι εκπρόσωποι των υπολοίπων συνδικαλιστικών παρατάξεων Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες - 
Πρώτα Πυροσβέστες - ΑΕΠ Πυροσβεστών ή όπως αλλιώς θα συνεχίσουν να μετονομάζονται στο μέλλον 
ανεξάρτητοι - ενιαίοι κ.ο.κ. στήριξαν τις πολιτικές των κυβερνήσεων, συνηγορώντας στην επιβολή όλων των 
προαναφερθέντων αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων με τη συμμετοχή τους σε διάφορες επιτροπές, σε 
διαβούλευση και συνδιαλλαγή με την κυβέρνηση. 
  Η «δραστηριότητα» τους εξαντλήθηκε κυρίως σε ανούσιες αψιμαχίες μεταξύ τους, που ουδεμία σχέση 
έχουν με τα πραγματικά προβλήματα των πυροσβεστών.  
  Δεν υποβλήθηκε από την πλευρά τους καμία πρόταση για άμεση - δυναμική - μαζική αντίδραση, απέναντι 
στην καρατόμηση των δικαιωμάτων μας και τη συνεχή υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών, 
αγνοώντας ακόμα και στοιχειώδεις αποφάσεις συνεδρίων.   
  Καλλιεργούν αυταπάτες, εφησυχασμούς και ψεύτικες ελπίδες για δήθεν δικαίωση των αιτημάτων μας 
μέσα από αποφάσεις δικαστηρίων, επιχειρώντας να εγκλωβίσουν το συνδικαλιστικό κίνημα για να μην 
μπορεί να αντιδράσει αποφασιστικά. 
  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι με αυτές τις ηγεσίες στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, δεν πρόκειται να 
δούμε άσπρη μέρα.  
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από την ίδρυσή της, αντιπάλεψε τη γραμμή του 
κυβερνητισμού και της ενσωμάτωσης των συνδικαλιστικών οργάνων στο χώρο μας, προβάλλοντας τη 
συγκρότηση ισχυρού μετώπου αντίδρασης  στην αντιλαϊκή πολιτική, για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο 
με την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας.  
  Αναλογιστείτε ότι μέχρι σήμερα, για ότι είχε προειδοποιήσει η Ε.Α.Κ.Π. σχετικά με τις απώλειες των 
εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων, επιβεβαιώθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο.  
  Σας καλούμε να καταψηφίσετε τον απολογισμό δράσης του προεδρείου και της πλειοψηφίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που κινείται στα πλαίσια που απαιτούν η Πολιτική και Φυσική 
Ηγεσία, όπως και το «εθιμοτυπικό» ψήφισμα τους, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την απουσία 
κινητοποιήσεων.    
  Σας καλούμε να μην επιτρέψετε τον εκφυλισμό των εργασιών του συνεδρίου, να πάρετε θέση και να 
παλέψετε μαζί μας, για να γίνει πράξη το ΨΗΦΙΣΜΑ της Ε.Α.Κ.Π. που περιλαμβάνει στο διεκδικητικό του 
πλαίσιο την έναρξη κινητοποιήσεων, μέσα στην αντιπυρική περίοδο.  
  Σας καλούμε να στηρίξετε το Ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών και να δώσετε 
με την ψήφο σας δύναμη σε αυτούς που χρόνια τώρα αταλάντευτα και με συνέπεια, είναι πάντα μπροστά 
στους αγώνες για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πυροσβεστών, για μια καλύτερη ζωή για μας και τα 
παιδιά μας.  
  Μόνο έτσι θα αποκτήσει νόημα η παρουσία σας εδώ και θα γυρίσετε πίσω στους συναδέλφους σας με 
ψηλά το κεφάλι, τιμώντας την ψήφο τους.  
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