
   111   

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν   
.      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος      . 
τηλ.6974499891-6978520351-6976860551, fax: 2631026623, web site: www.eakp.gr, e mail: info@eakp.gr 

ΑΘΗΝΑ 21 Μαΐου 2013                     
 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 15ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, στις 16, 17 και 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 15ο τακτικό 

συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Τα κυριότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 
συνεδρίου, επηρεάζοντας τη διαδικασία, καθώς και τη λήψη των αποφάσεων, ήταν τα εξής:  
 

 Η μεγάλη χρονική απόκλιση της υλοποίησης των εργασιών του συνεδρίου με ευθύνη της πλειοψηφίας των 
μελών του προεδρείου, από το προβλεπόμενο πρόγραμμα που είχε καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα τον περεταίρω εκφυλισμό των διαδικασιών, του ανώτερου οργάνου του 
συνδικαλιστικού μας φορέα. 

 

 Η αισθητή απουσία για πολλοστή φορά της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, που εκπροσωπηθήκαν από 
κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες αντίστοιχα, διαβιβάζοντας μέσω αυτών την απαίτηση της τρικομματικής 
κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους, για νέες θυσίες χωρίς αντίκρισμα, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της πλουτοκρατίας. 

 

 Η αισθητή απουσία της πλειοψηφίας των συνέδρων που συμμετέχουν με τις παρατάξεις της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. των 
Ανεξάρτητων Πυροσβεστών (Π.Α.Σ.Κ.Π. με τη συνεργασία πρώην μελών της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.) και της παράταξης 
Πρώτα Πυροσβέστες, κατά το μεγαλύτερο διάστημα των εργασιών και κυρίως κατά τη διαδικασία των ψηφισμάτων. 

 

 Η έγκριση από την πλειοψηφία των συνέδρων του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού, καθώς και του 
εθιμοτυπικού πλέον ψηφίσματος του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που κινείται στα πλαίσια που απαιτούν η 
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, με κύριο χαρακτηριστικό την απουσία των κινητοποιήσεων.  
Απορρίφθηκε το ψήφισμα της Ε.Α.Κ.Π. που περιλάμβανε στο διεκδικητικό του πλαίσιο την έναρξη 
κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο, για τα τρέχοντα βασικά αιτήματά μας (Απόσυρση του 
αντιδραστικού νομοσχεδίου για την ψευδεπίγραφη αναδιοργάνωση – Προσλήψεις προσωπικού – Κατοχύρωση μόνιμης 
και σταθερής δουλειάς για όλους – Κατάργηση των αντεργατικών ωραρίων και των μορφών επιφυλακών που γίνονται 
προς κάλυψη πάγιων αναγκών της υπηρεσίας – Σύσταση αξιοκρατικού Κανονισμού Μεταθέσεων – Εφαρμογή μέτρων 
για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας – Πληρωμή υπερεργασίας, οφειλόμενων ρεπό, εκτός έδρας και οδοιπορικών 
εξόδων μετάθεσης, στους δικαιούχους).  
 

 Η «δραστηριότητα» των υπολοίπων παρατάξεων που επικεντρώθηκε στις μεταξύ τους διαφορές και αντιθέσεις, 
που δεν συνάδουν σε καμιά περίπτωση με τους πραγματικούς σκοπούς του συνδικαλιστικού κινήματος.  
Όπως και η ανάλωση τους στη διαδικασία για την παύση από μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας για 
αντιδεοντολογική συμπεριφορά, του μέχρι πρόσφατα προέδρου της, που προέρχεται από την παράταξη της 
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. Η Ε.Α.Κ.Π. που αφενός δεν εκπροσωπείται στην Εξελεγκτική Επιτροπή, αφετέρου δεν είχε ενημερωθεί 
από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τις τελευταίες εξελίξεις στις διεργασίες της Επιτροπής, δεν συμμετείχε στη 
διαδικασία αποπομπής του πρώην προέδρου, προτάσσοντας την υπεράσπιση της εσωτερικής αυτονομίας και 
λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου, σε ότι αφορά την αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης. 
 

 Σε πλήρη αντιδιαστολή με τις παραπάνω ενέργειες και δραστηριότητες, τα στελέχη και τα μέλη της Ενωτικής 
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου: 
  
 Συμμετείχαν προτάσσοντας τις θέσεις, τα αιτήματα και το διεκδικητικό πλαίσιο της παράταξης, που εκτός από τις 

προτάσεις για τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του χώρου, προβάλλει και την αναγκαιότητα για τη συμμετοχή όλων των 
υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος μονίμων – συμβασιούχων – πολιτικών υπαλλήλων, στους αγώνες του 
ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, μέσα από ένα Ενιαίο – Μαζικό – Συνδικαλιστικό όργανο. 

 

 Ανέλυσαν τις αντεργατικές ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν στους πυροσβέστες και όλους τους εργαζόμενους της 
χώρας, κατ εντολή των ντόπιων και ξένων αντιδραστικών μηχανισμών, για την περεταίρω εξυπηρέτηση των αναγκών 
του μεγάλου κεφαλαίου. 
Επισήμαναν ιδιαίτερα, τους κινδύνους που επιφυλάσσει η εφαρμογή του Π.Δ. 25/2013 για το ωράριο εργασίας, 
που μπορεί αφενός να ικανοποιεί προσωρινά την επιθυμία αρκετών συναδέλφων για 24ωρη εναλλαγή της υπηρεσίας, 
σε σύγκριση με την 8ωρη – 6ήμερη για λόγους διευκόλυνσης, αφετέρου όμως διατηρεί την 12ωρη και προσθέτει την 
16ωρη ημερήσια εργασία, προμηνύοντας τη μελλοντική εφαρμογή τους, όπως εφαρμόζεται σε πυροσβέστες αρκετών 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Στη βάση αυτή απαίτησε από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία 
του ωραρίου, έπειτα από τους εκβιασμούς που παρατηρήθηκαν από ορισμένες Διοικήσεις προς τους εργαζόμενους, 
είτε για κουτσουρεμένο 24ωρο, είτε για άτυπη καθιέρωση των καταστρατηγήσεων του ωραρίου και των 
παράνομων επιφυλακών, ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου. 
 

 Κατήγγειλαν το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για άρνηση υλοποίησης της απόφασης για κατάθεση μηνυτήριας 
αναφοράς κατά παντός υπευθύνου, για τις παράνομες επιφυλακές της αντιπυρικής περιόδου 2012, όπως 
αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, εδώ και 9 μήνες περίπου. 

 

 Προειδοποίησαν για τις επερχόμενες αρνητικές εξελίξεις, που αφορούν το νέο πετσόκομμα μισθών και συντάξεων 
με τη σύσταση του νέου μισθολογίου – βαθμολογίου ενστόλων κατά την τρέχουσα χρονιά, καθώς και για τις νέες 
αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις που αναμένονται.  
Ειδικότερα όμως επισημάνθηκαν και οι βασικές παράμετροι του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση που 
συμβάλλουν στην περαιτέρω αποσάθρωση των δομών του Π.Σ. και του δικτύου πυρασφάλειας της χώρας, αλλά 
και στη μετατροπή των πυροσβεστικών υπηρεσιών σε ανταποδοτικούς μηχανισμούς του κράτους, που θα 
λειτουργούν με «κριτήρια αγοράς,» επιβαρύνοντας το λαό με χαράτσια διαφόρων τύπων. 
Όπως και η ισχυροποίηση του ρόλου του Π.Σ. στα Σώματα Ασφαλείας ως κατασταλτικός μηχανισμός του 
κράτους, ενάντια στους αγώνες του εργατικού – λαϊκού κινήματος. 
Επίσης αναλύθηκαν και οι διατάξεις που θα συντελέσουν στην ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων των 
πυροσβεστικών υπαλλήλων και την αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον. 
  

 Παρουσίασαν τον απολογισμό δράσης της παράταξης στο διάστημα που μεσολάβησε από το 14ο συνέδριο, για 
όλα τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους του Π.Σ. και παράλληλα τη συμμετοχή της στους αγώνες 
εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα καταψήφισαν τον 
Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

 

 Πέτυχαν την έγκριση 2 ψηφισμάτων που κατατέθηκαν από την παράταξη και αφορούσαν: 
- Τη μείωση των συνδρομών των πρωτοβάθμιων σωματείων προς την Ομοσπονδία, στο επίπεδο που ίσχυε 

πριν την τελευταία αναπροσαρμογή (δηλαδή κατά 0,70 ευρώ ανά μέλος πρωτοβάθμιας ένωσης), γιατί η 
συγκεκριμένη αύξηση της τελευταίας αναπροσαρμογής, δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση από τη 
δράση της.  
Η συγκεκριμένη πρόταση είχε κατατεθεί από την Ε.Α.Κ.Π. και στο 14ο συνέδριο, αλλά με ευθύνη της 
πλειοψηφίας των μελών του προεδρείου δεν τέθηκε σε ψηφοφορία, όπως άλλωστε και το σύνολο των 
ψηφισμάτων της παράταξης. 

- Την καταγγελία για την απαξιωτική απάντηση του Α.Π.Σ. στην Ε.Υ.Π.Σ. Νομού Χίου, όπου μέσω της αποποίησης 
ευθυνών από τη Φυσική Ηγεσία, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της για την Υγεία και Ασφάλεια των 
εργαζομένων, εξευτελίζει το ρόλο και το επάγγελμα του πυροσβέστη και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τη γενικότερη 
θέση της τρικομματικής κυβέρνησης, για όλους τους εργαζόμενους, στα πλαίσια της άγριας – αντιλαϊκής – 
ταξικής πολιτικής, που ευθύνεται και για την καταστροφή του δασικού πλούτου της χώρας και για την απώλεια 
ζωών και περιουσιών του Ελληνικού λαού. 

 

 Απαίτησαν επίσης από το προεδρείο του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να πάρει επίσημα θέση για τις δηλώσεις του 
πρωθυπουργού της χώρας, σχετικά με τις απειλές που εξαπέλυσε εναντίον των πυροσβεστών και γενικότερα των 
εργαζομένων που εμπλέκονται στο δίκτυο πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών, επιχειρώντας με αυτόν 
τον τρόπο την απόκρυψη και τη μετατόπιση των τεράστιων πολιτικών ευθυνών για τις διαχρονικές καταστροφές 
του δασικού πλούτου της χώρας, που είναι πιθανό να επαναληφθούν και κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.  

 

 Ακόμη και κατά τη διαδικασία της απόδοσης τιμητικής διάκρισης και επιβράβευσης σε συνταξιούχους 
συναδέλφους συνδικαλιστές, μεταξύ των οποίων παρευρισκόταν και ο επί σειρά ετών επικεφαλής της παράταξης 
συναγωνιστής Μιχάλης Μιχαήλ, δηλώθηκε ξεκάθαρα από την Ε.Α.Κ.Π. ότι η ουσιαστική επιβράβευση των 
αγωνιστών, υλοποιείται μόνο όταν το κίνημα συνεχίζει να παλεύει στην ίδια κατεύθυνση που κινήθηκαν και οι 
ίδιοι, υιοθετώντας ανάλογες δράσεις και στη βάση αυτή η ύψιστη τιμή από την παράταξη προς τους αγωνιστές της, 
είναι η συνέχιση του αγώνα σε ταξική κατεύθυνση, με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αυταπάρνηση μέχρι την τελική 
νίκη.  

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με σημαία τις θέσεις της και τα αιτήματά της, συνεχίζοντας ακάθεκτη 
την προσπάθεια για την αγωνιστική ανασύνταξη του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήματος, θα 
προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις της να συμβάλλει στην οργάνωση και διεξαγωγή των απαιτούμενων μορφών 
αγώνα, στο προσεχές διάστημα, κόντρα στην αδιαλλαξία και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, καθώς και στον 
συμβιβασμό και την αδράνεια του κυβερνητικού συνδικαλισμού.        
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Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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