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ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 14ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Στις 24 Ιουνίου ολοκληρώθηκαν οι τριήµερες διεργασίες του εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της Οµοσπονδίας 
µας. Και από αυτό το συνέδριο δεν απουσίασαν οι προσπάθειες επιχείρησης εκφυλισµού από τις παρατάξεις 
του κυβερνητικού συνδικαλισµού, µε κύριο στόχο τον αποπροσανατολισµό των συναδέλφων από τα 
πραγµατικά προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει διαχρονικά, η αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική των εκάστοτε 
κυβερνήσεων, υλοποιώντας τις αποφάσεις και τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
Η παντελής απουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, κατέδειξε για πολλοστή φορά την απαξίωση της 
εργοδοσίας και των εκπροσώπων της στο δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο των πυροσβεστών, αφού το 
θεωρεί δεδοµένο στην κυβερνητική πολιτική, αλλά ταυτόχρονα κατέδειξε και την ατολµία της να εµφανιστεί 
µπροστά στους εκλεγµένους αντιπροσώπους των πυροσβεστών όλης της χώρας, µη αντέχοντας να ακούσει 
από πρώτο χέρι την αγανάκτηση για την ακραία αντιλαϊκή πολιτικής της.  
Τα µέλη της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, έδωσαν τη µάχη 
µε τις τοποθετήσεις και τις παρεµβάσεις τους, αναλύοντας παράλληλα τον απολογισµό δράσης και τις θέσεις 
της παράταξης για το σύνολο των εργασιακών θεµάτων, ενώ πρόταξαν ως αντικειµενική αναγκαιότητα την 
αποδοχή από τους συνέδρους, του συνολικού πλαισίου αιτηµάτων και του διεκδικητικού πλαισίου της. 
Καµιά ανάλογη επίσηµη υποβολή προτάσεων, θέσεων και αρχών, δεν υπήρξε από το σύνολο των άλλων 
παρατάξεων, που είτε διατηρώντας τη γνωστή τους ονοµασία (∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), είτε µε τη µασκαρεµένη 
µετονοµασία σε «Ανεξάρτητους Πυροσβέστες» (Π.Α.Σ.Κ.Π. µε τη συνεργασία πρώην µελών της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), 
συνεχίζουν ακάθεκτα στην ίδια συµβιβασµένη ρότα την πορεία τους, που δεν έχει να επιδείξει ουδεµία 
αξιόλογη δραστηριότητα προς όφελος των πραγµατικών συµφερόντων των εργαζοµένων. Επίσης 
εµφανίστηκε και νέα παράταξη µε την επωνυµία «Πρώτα Πυροσβέστες» που αποτελείται από πρώην µέλη της 
∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. στα πλαίσια του ενδοπαραταξιακού ανταγωνισµού.   
Η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων, που προήλθαν από τα υποτιθέµενα «ανεξάρτητα» ενιαία 
νοµαρχιακά και περιφερειακά ψηφοδέλτια, µετατράπηκαν και αυτοί µε τη σειρά τους σε ένθερµους 
υποστηρικτές των συγκεκριµένων παρατάξεων (∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες), προσφέροντας 
σε ένα ακόµα  συνέδριο, την αµέριστη στήριξή τους στις δυνάµεις του εργοδοτικού συνδικαλισµού. 
Η Ε.Α.Κ.Π. κατάφερε σε αυτό το συνέδριο να διατηρήσει τη δυναµική της εκπροσώπηση, καθώς και την 
εκλογική αντιπροσώπευση της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, όπως και στην Α.∆.Ε.∆.Υ. παρά 
την αισθητή µείωση των συνολικών αντιπροσώπων – συνέδρων.  
Με ευθύνη των δύο εκ των τριών µελών του προεδρείου του συνεδρίου, δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία προς 
έγκριση κατά την τρίτη ηµέρα των εργασιών, τα ψηφίσµατα της Ε.Α.Κ.Π. που περιλάµβαναν τις προτάσεις για 
το Βασικό Πλαίσιο Θεσµικών – Οικονοµικών Αιτηµάτων και ∆ιεκδικητικού Πλαισίου ∆ράσης, του Μισθολογίου 
και Βαθµολογίου των Υπαλλήλων του Π.Σ., τη µείωση των εισφορών των πρωτοβάθµιων σωµατείων προς την 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κατά 0,70 ευρώ ανά µέλος (ανάλογο αίτηµα υπάρχει και από 5 πρωτοβάθµιες ενώσεις), καθώς και 
τη συµµετοχή όλων των συµβασιούχων συναδέλφων στα πρωτοβάθµια σωµατεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
συµπεριλαµβανοµένων και των πυροσβεστών 5ετούς θητείας, έχοντας ως γνώµονα ότι τα συνδικαλιστικά 
όργανα δεν είναι συντεχνίες και πρέπει να αποτελούν πόλους συσπείρωσης όλων των εργαζοµένων µε 
ισότιµη συµµετοχή ανεξάρτητα από σχέσεις εργασίας, ώστε να συµβάλλουν στην δυναµικότερη κλιµάκωση της 
πάλης µε διάφορες µορφές, αλλά και στο συντονισµό δράσης µε άλλα αγωνιστικά σωµατεία και µαζικούς 
φορείς, προκειµένου να αποτραπούν τα βάρβαρα και αντιλαϊκά µέτρα. (Τα ψηφίσµατα έχουν αναρτηθεί στο 
site της Ε.Α.Κ.Π.)  
Επίσης, αποτέλεσµα της παρελκυστικής τακτικής των δυο µελών του προεδρείου του συνεδρίου, ήταν να µην 
τεθεί προς ψήφιση ούτε και το εθιµοτυπικό πλέον ψήφισµα, του απερχόµενου προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     
Σε ότι αφορά την εκλογική διαδικασία αναλυτικά τα αποτελέσµατα των εκλογών για το ∆.Σ. της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχουν ως εξής: 
Εγγεγραµµένοι: 168   Ψηφίσαντες: 166 
Έλαβαν:                      ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.                                     78           έδρες στο ∆.Σ.         9 
                                     Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες             55           έδρες στο ∆.Σ.         6 
                                     Ε.Α.Κ.Π.                                            25           έδρες στο ∆.Σ.         3 
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                                     Πρώτα Πυροσβέστες                       8            έδρες στο ∆.Σ.         1  
Έπειτα από το αποτέλεσµα αυτό που δεν δίνει αυτοδυναµία σε κανένα συνδυασµό, η παράταξή µας 
δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα συµµετέχει στο ∆.Σ. µε τις θέσεις και το πλαίσιο αρχών της, υλοποιώντας την 
εντολή των συναδέλφων που συνειδητά τη στήριξαν. 
Στη βάση αυτή θα επιδιώξει τη σύνθεση αναλογικά αντιπροσωπευτικού προεδρείου, σύµφωνα µε το 
εκλογικό αποτέλεσµα και την ετυµηγορία των συναδέλφων, ώστε όλες οι παρατάξεις να κρίνονται από τις 
θέσεις, τη στάση και τη δραστηριότητά τους, στην αντιµετώπιση των φλεγόντων ζητηµάτων, που απασχολούν 
τους πυροσβέστες και τον Ελληνικό λαό. 
Επίσης καλεί όλους τους συναδέλφους µέσα από τα σωµατεία τους, να επιβάλλουν άµεσα αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις στην κατεύθυνση που η Ε.Α.Κ.Π. πρότεινε και στο συνέδριο. Από τη στιγµή που θεωρείται 
βέβαιο πως θα συνεχιστεί η αδιαλλαξία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, είναι ανάγκη να ξεκινήσουµε την 
αγωνιστική δράση από τον Ιούλιο (βλέπε διεκδικητικό πλαίσιο στο site της Ε.Α.Κ.Π.), για τα βασικά τρέχοντα 
ζητήµατα του εργασιακού µας χώρου όπως είναι: 

§ Οι προσλήψεις προσωπικού και η κατοχύρωση µόνιµης και σταθερής δουλειάς για όλους, µε 
κατάργηση των ελαστικών µορφών εργασίας.  

§ Η εφαρµογή ανθρώπινου ωραρίου εργασίας (όπως προτείνεται στο πλαίσιο αιτηµάτων της 
Ε.Α.Κ.Π.).  

§ Η κατάργηση όλων των µορφών επιφυλακών που γίνονται για να καλύψουν πάγιες ανάγκες της 
υπηρεσίας.  

§ Η σύσταση νέου αξιοκρατικού κανονισµού µεταθέσεων.  
§ Η αποτροπή της κατάργησης υπηρεσιών από την ψευδεπίγραφη αναδιάρθρωση. 
§ Η εφαρµογή των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.  
§ Η χορήγηση επαρκούς αµοιβής για υπερωριακή εργασία. 
§ Η καταβολή της αµοιβής για τα οφειλόµενα ρεπό, εκτός έδρας και οδοιπορικά έξοδα µετάθεσης, 

στους δικαιούχους.  
§ Η χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων, σε όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ.  
§ Η ακύρωση των παράνοµων και καταχρηστικών πειθαρχικών ποινών.  
§ Η πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώµα των τέκνων των θανόντων συναδέλφων µας κατά την 

εκτέλεση του καθήκοντος. 
Όλα αυτά, µαζί µε τα γενικότερα εργασιακά ζητήµατα αλλά και τα ζητήµατα της υγείας, της παιδείας, της 
κοινωνικής ασφάλισης, της πρόνοιας, τα εντάσσουµε στους αγώνες για την ανατροπή συνολικά της 
αντεργατικής πολιτικής του κεφαλαίου – κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε προοπτική ριζικότερων 
κοινωνικοοικονοµικών αλλαγών. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί να βγάλετε τα απαραίτητα συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από την πορεία της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης της χώρας, σε συνδυασµό µε τους 
αρνητικούς συσχετισµούς στο συνδικαλιστικό κίνηµα και να συµµετέχετε µε την παράταξή µας στους 
απαιτούµενους αγώνες και των εργαζοµένων στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώµατος και του ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήµατος που είναι σίγουρο ότι θα διεξαχθούν.     
 

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