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19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  

ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

  Στις 21, 22 και 23 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 19ο τακτικό 

εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.). 
 

  Χαρακτηριστικό γεγονός και σε αυτό το συνέδριο ήταν οι πολλές άδειες καρέκλες, αφού 

αρκετοί από τους αντιπροσώπους, που εκλέχθηκαν για να εκπροσωπήσουν πυροσβέστες, 

απουσίαζαν από την αίθουσα του συνεδρίου κατά το μεγαλύτερο διάστημα των εργασιών. 

Απαξίωσαν για άλλη μια φορά τις εργασίες του ανώτατου οργάνου της Ομοσπονδίας και κατά 

συνέπεια και τους συναδέλφους που εκπροσωπούν. 
  

  Είναι συνειδητή επιλογή ο εκφυλισμός της διαδικασίας, για να μην συζητηθούν στην ουσία 

τους, τα σοβαρά προβλήματα μας και κυρίως οι δράσεις που πρέπει να αναπτύξει η Ομοσπονδία.  
  

  Οι αντιπρόσωποι της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών προσπάθησαν να ενώσουν 

και να συσπειρώσουν τους συναδέλφους, ώστε να διαμορφωθεί ένα αγωνιστικό πλαίσιο στην 

Ομοσπονδία για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε τα εργασιακά και 

κοινωνικά δικαιώματα, που μας καταργούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. 
 

  Προτείναμε την έναρξη μαζικών κινητοποιήσεων με την κατάλληλη οργάνωση, μέσα στην 

αντιπυρική περίοδο. Άμεσα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο, για τα βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία μας και με κύρια αιτήματα: την αύξηση 

των κρατικών δαπανών για το Π.Σ., τη μονιμοποίηση των 5ετούς θητείας και των συμβασιούχων 

συναδέλφων, τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τη χορήγηση εξοπλισμού, τα μέτρα 

προστασίας της υγείας και ασφάλειας στην υπηρεσία, την προστασία του ωραρίου από τις 

καταστρατηγήσεις και τις επιφυλακές, την πληρωμή της υπερωριακής εργασίας, την 

αποκατάσταση των συναδέλφων μας που δικαιούνται μετάθεση. Όπως και την κατάργηση του 

Π.Δ. 93/2014 για τις εξοντωτικές μετακινήσεις, την κατάργηση του νόμου της αναδιοργάνωσης, 

καθώς και της νομοθετικής διάταξης που μας αναθέτει τις αρμοδιότητες για τα ασθενοφόρα. 
 

  Επίσης, ζητήσαμε τη μαζική συμμετοχή τη Ομοσπονδίας σε όλες τις εκδηλώσεις και τις 

κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του λαού, με βάση τα πραγματικά συμφέροντά μας και την 

ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, ενάντια στις πολιτικές που διαλύουν τη ζωή των 

λαϊκών στρωμάτων της χώρας. 
 

  Σε αυτή τη βάση η Ε.Α.Κ.Π. ζήτησε τη στήριξη και την ψήφο των συναδέλφων. Οι 

αντιπρόσωποι όλων των άλλων παρατάξεων και συνδυασμών, αρνήθηκαν την πρόταση μας. 
  

  Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν, εκτός από την Ε.Α.Κ.Π., άλλα 7 

διαφορετικά ψηφοδέλτια: Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - Α.Ε.Π. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.  Κανένα από τα υπόλοιπα 7 ψηφοδέλτια δεν έκανε την 

παραμικρή αναφορά, ούτε και κατέθεσε πρόταση, σχετικά με τους αγώνες που πρέπει να 

αναπτυχθούν από την Ομοσπονδία, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Καμία 

κουβέντα για κινητοποιήσεις. Οι προτάσεις τους αφορούσαν αποκλειστικά τη νέα φάση 

διαβουλεύσεων και συνδιαλλαγής, στα πλαίσια των «κοινωνικών διαλόγων» με την κυβέρνηση, 

προκειμένου να τη διευκολύνουν να εφαρμόσει ανενόχλητα την πολιτική της. 
    

  Συνέχισαν να καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες, για δήθεν εξαίρεση και δικαίωσή μας μέσω των 

δικαστηρίων, αλλά και μέσω των συναντήσεων με τους Υπουργούς της κυβέρνησης. Φέρανε 

μέχρι και ειδικούς αναλυτές - συνδικαλιστές, για να μας αναλύσουν τις διατάξεις των 

αντιασφαλιστικών νόμων όλων των κυβερνήσεων και κυρίως του πρόσφατου νόμου - λαιμητόμου 
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της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. Να μας αναλύσουν δηλαδή, τη φτώχια και την εξαθλίωση 

που μας περιμένει.  
 

  Συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, μόνο για τις καρέκλες του προεδρείου και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
   

  Η πλειοψηφία των αντιπροσώπων - συνέδρων που προήλθαν από τα νομαρχιακά και 

περιφερειακά ψηφοδέλτια των σωματείων όλης της χώρας, ανεξάρτητα και μη, στήριξαν τις 

παρατάξεις αυτές και διατήρησαν τους αρνητικούς συσχετισμούς στο συνδικαλιστικό 

κίνημα του χώρου μας. 
 

  Για ακόμη μια χρονιά η πλειοψηφία των αντιπροσώπων του συνεδρίου, θα δώσει τη δυνατότητα 

στο νέο προεδρείο της Ομοσπονδίας να συνεχίσει τη συμβιβαστική τακτική του και να βάζει 

πλάτη στις αντιλαϊκές πολιτικές που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα μας. 
 

  Άλλα χαρακτηριστικά σημεία του συνεδρίου, που πρέπει να αναφερθούν είναι τα εξής: 
 

- Η Ε.Α.Κ.Π. κατήγγειλε το απερχόμενο προεδρείο, για την αυξημένη παρακράτηση που 

επέβαλε στις συνδρομές των πρωτοβάθμιων σωματείων, προς την Ομοσπονδία (χωρίς να 

υπάρχει απόφαση συνεδρίου ή Διοικητικού Συμβουλίου), ενέργεια που θα επιφέρει νέα 

οικονομική αφαίμαξη των σωματείων και κατά συνέπεια και την πιθανή οικονομική 

επιβάρυνση αρκετών συναδέλφων μας. 
 

- Το απερχόμενο προεδρείο της Ομοσπονδίας παραδέχτηκε ότι συνεχίζει να προτείνει 

στην κυβέρνηση, να μετατίθενται και να ξεσπιτώνονται συνάδελφοί μας και να 

φορτώνονται με νέες οικονομικές και οικογενειακές επιβαρύνσεις, προκειμένου να 

καλύψουν τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού του Π.Σ. Γι αυτό το προεδρείο αδιαφόρησε 

πλήρως και για την πρόσφατη καταγγελία της Ε.Α.Κ.Π., για τη νέα καταστρατήγηση του 

Κανονισμού Μεταθέσεων, με τη Διαταγή του Αρχηγείου για τις μετακινήσεις στα 

πεζοπόρα. Καμία αντίδραση για το ξεπούλημα των δικαιωμάτων των πυροσβεστών στο 

καθεστώς των μεταθέσεων, δεν υπήρξε από τα άλλα ψηφοδέλτια - παρατάξεις και τους 

αντιπροσώπους τους, παρά μόνο από την Ε.Α.Κ.Π.  

Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουν πλήρως την κυβέρνηση για να μας επιβάλλει τον νέο 

Κανονισμό Μεταθέσεων που ετοιμάζει και να μας μεταθέτουν συνεχώς, για κάλυψη 

των υπηρεσιακών αναγκών. Τέτοιους συνδικαλιστές θέλουν οι κυβερνήσεις. 
 

  Η κάθετη άρνηση του απερχόμενου προεδρείου της Ομοσπονδίας στη διαχρονική πρόταση της 

Ε.Α.Κ.Π., για τηλεοπτική καταγραφή και αναμετάδοση όλου του συνεδρίου μέσω της 

ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας, για να ενημερώνονται όλοι οι συνάδελφοι για όσα 

διαδραματίζονται, αυτό το σκοπό εξυπηρετεί: να αποκρύψει από τους πυροσβέστες όλες αυτές 

τις αρνητικές εξελίξεις που γίνονται στα συνέδρια και αφορούν άμεσα τη ζωή τους και τη 

ζωή των οικογενειών τους. 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Μέσα στις δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις που βιώνουμε καθημερινά και που 

επιβεβαιώνουν πλήρως την παράταξή μας, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα 

προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις της να υλοποιήσει το πλαίσιο δράσης και διεκδικήσεων που 

στηρίζει, για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. 
 

  Παράλληλα, με κοινούς αγώνες στο πλάι του λαού, θα παλέψουμε για να βάλουμε φρένο στην 

αντιλαϊκή πολιτική που δημιουργεί φτώχεια και εξαθλίωση και διογκώνει συνεχώς τα 

προβλήματά μας. 
    

  Με αυτές τις δεσμεύσεις συνεχίζουμε και από τη θέση μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας, παρά την απώλεια μιας έδρας, κόντρα στην αδράνεια και στον συμβιβασμό της 

πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των περισσότερων πρωτοβάθμιων σωματείων. 
 

  Σας καλούμε όλους να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και να συμμετέχετε μαζικά στις 

αγωνιστικές πρωτοβουλίες, που θα οργανωθούν από την παράταξή μας.    

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

Δείτε στην ιστοσελίδα μας την Διακήρυξη και την Πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για το 19ο Συνέδριο. 

Videos με τις τοποθετήσεις μελών της Ε.Α.Κ.Π. θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες. 
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