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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ 
  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι                                                                                          
 Στις 14 -1- 2014 πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική συνδιάσκεψη των αντιπροσωπειών των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της χώρας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 
  Και από τη συγκεκριμένη συνδικαλιστική εκδήλωση απουσίαζε η Πολιτική Ηγεσία (Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), συνεχίζοντας την πάγια τακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια 
και καταδεικνύει την πλήρη απαξίωσή προς το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, των υπαλλήλων του 
Πυροσβεστικού Σώματος.  
  Στη συνδιάσκεψη παρεβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου και ο 
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και από τις τοποθετήσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν τα εξής:    
 Το σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. βρίσκεται στο τελικό στάδιο των υπογραφών των 

συναρμόδιων Υπουργείων και αναμένεται άμεσα η προώθηση του για ψήφιση στη Βουλή. 
   Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικές τροποποιήσεις στην τελική διαμόρφωσή του και κινείται στα ίδια 

αντιδραστικά πλαίσια που είχαν διαμορφωθεί τον Φλεβάρη του 2013 όταν και αναρτήθηκε προς 
διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όπως είχαν επισημανθεί από την Ε.Α.Κ.Π. με Δελτίο 
Τύπου στις 9 - 2 - 2013. (βλέπε στην ιστοσελίδα της παράταξής) 

 Για την αναδιάρθρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών αναφέρθηκε ότι δεν θα υλοποιηθεί καμία 
κατάργηση - συγχώνευση Σταθμών και Κλιμακίων, μέχρι το τέλος της φετινής αντιπυρικής περιόδου, δίχως 
όμως να διευκρινιστεί αν θα εξασφαλιστεί η μελλοντική λειτουργία του συνόλου των υπαρχόντων 
υπηρεσιών, στο άμεσο μέλλον.  

 Επίσης επίκειται αναδιαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού (Κ.Ε.Υ.Π.Σ. Π.Δ. 210/1992), πέραν της 
αντικατάστασης του Κεφαλαίου Δ΄ που υλοποιήθηκε με το Π.Δ. 3/2014 και χορηγεί τις γονικές άδειες και 
διευκολύνσεις στο πυροσβεστικό προσωπικό από    10 Ιανουαρίου 2014 και στο εξής, εξαιρώντας τους 
περισσότερους συναδέλφους λόγω της πολυετούς καθυστέρησης και ελλιπούς εναρμόνισης με τους 
πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, σε ότι αφορά την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. Η χορήγηση των 
γονικών αδειών και διευκολύνσεων στους πυροσβέστες, έστω και με αυτό το καθεστώς, οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στις διαχρονικές παρεμβάσεις και ενέργειες της Ε.Α.Κ.Π. που χρονολογούνται από το 
2008. (βλέπε στην ιστοσελίδα της παράταξης)  

 Όπως επίσης αναμένεται και έκδοση νέου Κανονισμού Μεταθέσεων ή τροποποίηση του υπάρχοντος, 
που είναι βέβαιο πως θα περιλαμβάνει τις ίδιες αντιδραστικές διατάξεις και παραμέτρους, που 
περιέχονται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει προταθεί από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία. 
(βλέπε στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και στην ιστοσελίδα της παράταξης)  

 Για τη διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού για το επιχειρησιακό έργο του Π.Σ. δηλώθηκε ότι πέραν 
της προοπτικής της παραλαβής ορισμένων πυροσβεστικών οχημάτων, αναστέλλεται η προμήθεια 
ελαστικών των οχημάτων και πυροσβεστικών στολών και πιθανότατα δεν θα χορηγηθούν μέχρι την 
επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, εξαιτίας της κωλυσιεργίας που παρατηρείται κατά τη διαδικασία της 
διενέργειας των διαγωνισμών προμηθειών σε όλα τα Υπουργεία, που προκύπτει από τις συνεχόμενες 
ενστάσεις των υποψήφιων προμηθευτών. 

 Για τη συνέχιση των προσλήψεων προσωπικού με την απορρόφηση των 500 περίπου επιτυχόντων 
του Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών από το 2011, αναφέρθηκε ότι η πρόθεση της 
πολιτείας είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης, σε βάθος διετίας.  

  Σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης, των μελών του προεδρείου της 
Ομοσπονδίας, των εκπροσώπων των υπόλοιπων συνδικαλιστικών παρατάξεων, των περισσότερων 
προεδρείων και μελών των Δ.Σ. των συμμετεχόντων πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων και του 
προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών, αυτές αναλώθηκαν αποκλειστικά στη διαπίστωση των δυσμενών 
και αρνητικών εξελίξεων στα δρώμενα του Π.Σ. και τις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων, καθώς και σε 
ανούσιες κόντρες και αψιμαχίες μεταξύ ορισμένων εξ αυτών, που ουδεμία σχέση έχουν με τα πραγματικά 
προβλήματα των εργαζομένων.  
  Δεν υποβλήθηκε από την πλευρά τους, καμία πρόταση για άμεση - δυναμική - μαζική αντίσταση και 
δράση, απέναντι στην αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των συμφερόντων που 
εξυπηρετεί.  
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 Στην τοποθέτησή της η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, παράλληλα με την ανάλυση της 
υπάρχουσας και εξελισσόμενης κατάστασης στο Π.Σ. σε συνδυασμό με ανάλογες εξελίξεις σε δημόσιες 
υπηρεσίες κοινωνικών παροχών (Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια και άλλους αντίστοιχους τομείς), καθώς και την 
κατάσταση των εργασιακών συνθηκών όλων των εργαζομένων της χώρας, πρόταξε προς όλα τα 
συμμετέχοντα συνδικαλιστικά όργανα το αγωνιστικό - ριζοσπαστικό πλαίσιο δράσης της, σε συνάρτηση με 
κοινούς αγώνες με άλλα μαχητικά συνδικάτα, ως απάντηση των πυροσβεστών απέναντι στην πολιτική που 
διαλύει κοινωνικές δομές του κράτους, εργασιακές σχέσεις και γενικότερα τη ζωή όλων των λαϊκών 
στρωμάτων της χώρας. 
  Επιπλέον με αφορμή την επικείμενη κατάθεση του αντιδραστικού και αντεργατικού νομοσχεδίου για 
την αναδιοργάνωση του Σώματος, που θα επιφέρει:  

 Την περεταίρω υποβάθμιση του υπάρχοντος υποτυπώδους συστήματος πυρασφάλειας της χώρας, σε 
βάρος του λαού, με συρρίκνωση των υφιστάμενων πυροσβεστικών δομών, εμπορευματοποίηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, επέκταση και προοπτικά μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Διοίκηση και 
τον εθελοντισμό, καθώς και με την ενίσχυση του ρόλου των εναπομεινάντων υπηρεσιών του Π.Σ. ως 
κατασταλτικού μηχανισμού των Σωμάτων Ασφαλείας, ενάντια στους αγώνες των εργαζομένων. 

 Το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων, με διεύρυνση της εποχικότητας και αβέβαιο εργασιακό μέλλον 
με καμιά εξασφάλιση για μόνιμη και σταθερή δουλειά και στους μόνιμους πυροσβέστες και στους 
συναδέλφους 5ετούς θητείας.  

 Προτάθηκε έναρξη σειράς κινητοποιήσεων με κορύφωσή τους κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη 
Βουλή, απαιτώντας την άμεση και οριστική απόσυρσή του και την έναρξη νέας διαδικασίας για την 
πραγματική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συνδικαλιστικών 
οργάνων, σε συνδυασμό με τις όποιες θετικές εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων και συναφών 
επιστημονικών φορέων, που συμβάλλουν στην πραγματική αναβάθμισή της, προς όφελος των 
εργαζομένων και του λαού.        
  Η πρόταση απορρίφθηκε από τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - Ανεξάρτητοι 
Πυροσβέστες - Πρώτα Πυροσβέστες) και την πλειοψηφία των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων 
σωματείων. 
 Επίσης απαιτήθηκε από την παράταξή μας να καταγγελθεί και να ανακληθεί η νέα αντεργατική επιλογή 
ορισμένων Περιφερειακών και τοπικών πυροσβεστικών Διοικήσεων της χώρας, που εκδηλώθηκε με Διαταγές 
που υποχρεώνουν συναδέλφους σε παρακολούθηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών, που διεξάγονται σε 
υπηρεσίες των Δήμων, πέραν του κανονικού ωραρίου και σε βάρος του ελεύθερου χρόνου των 
εργαζομένων. 
 Η συγκεκριμένη επιλογή πιθανότατα σχετίζεται και με τη διενέργεια διεύρυνσης αρμοδιοτήτων του Π.Σ. 
από επιτροπή του Αρχηγείου, με ανάληψη καθηκόντων που υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα 
του Ε.Κ.Α.Β. (βλέπε στην ιστοσελίδα της παράταξης) 
  Δηλώθηκε από την Ε.Α.Κ.Π. προς τη Φυσική Ηγεσία ότι δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε 
εκπαίδευση αναβαθμίζει την επαγγελματική μας υπόσταση, θέση που περιλαμβάνεται αναλυτικά και στο 
πλαίσιο αιτημάτων μας, πλην όμως είμαστε κάθετα αντίθετοι και υποχρεωμένοι σε άμεσες και δυναμικές 
αντιδράσεις, στην περίπτωση καταστρατήγησης ωραρίου και εργασιακών δικαιωμάτων γενικότερα. 
  Στα παραλειπόμενα της συνδιάσκεψης περιλαμβάνεται και η ενημέρωση που ακολούθησε από τον Νομικό 
Σύμβουλο της Ομοσπονδίας, όπου καταδείχτηκε η πλήρης αποτυχία στην πλειοψηφία των εκκρεμών 
δικαστικών υποθέσεων των υπαλλήλων του Π.Σ. δικαιώνοντας για ακόμη μια φορά τις εκτιμήσεις και τη 
θέση της Ε.Α.Κ.Π. για την ταξική υπόσταση της δικαιοσύνης, ως φορέα και αρωγό της εφαρμογής της 
αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής, καθώς επίσης και τις διαχρονικές ευθύνες του προεδρείου και των 
υπολοίπων παρατάξεων, για τις συγκεκριμένες παραπλανητικές και αποπροσανατολιστικές επιλογές. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών μένοντας πιστή στις θέσεις της και τις αρχές της, που 
αναδεικνύουν την αναγκαιότητα του συνεχή αγώνα όλων των εργαζομένων, στην προοπτική της 
διαμόρφωσης ενός ισχυρού κινήματος ρήξης και ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής, καλεί όλους τους 
εργαζόμενους στο Π.Σ. αξιωματικούς - χαμηλόβαθμους - πολιτικούς υπαλλήλους - συμβασιούχους, να 
ενεργοποιηθούν άμεσα, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, παραμερίζοντας ταυτόχρονα τις ηγεσίες 
του κυβερνητικού συνδικαλισμού και να συστρατευτούν με την παράταξή μας στα πλαίσια της αγωνιστικής 
ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας, με απαρχή τη μαζική συμμετοχή σε 
κινητοποίηση με τη παρουσία και εκπροσώπων συνδικάτων και φορέων του εργατοϋπαλληλικού 
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κινήματος, κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή, του αντιδραστικού - αντεργατικού 
νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση. 

 

ΑΜΕΣΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. – ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ 

 

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