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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

  Στις 8, 9 και 10 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα  το 18ο τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. 
  Για μια ακόμη χρονιά με κύρια ευθύνη του προεδρείου της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ– ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ), τα αποτελέσματα του συνεδρίου δεν 
επιφέρουν καμιά θετική εξέλιξη για τους πυροσβέστες. 
 

  Τα μέλη της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών προσπάθησαν να ενώσουν και να                     
συσπειρώσουν τους συναδέλφους, ώστε να διαμορφωθεί ένα αγωνιστικό - διεκδικητικό πλαίσιο στην      
Ομοσπονδία. 
 

  Προτείναμε την άμεση έναρξη κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο στο Υπουργείο, για όλα τα 
βασικά ζητήματα που μας απασχολούν όπως: 
 

 Εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, που η 
έλλειψή τους ευθύνεται για τους σοβαρούς τραυματισμούς και τους θανάτους των συναδέλφων μας και 
αναδεικνύεται όλο και πιο έντονα, με πρόσφατο παράδειγμα τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον 
Ασπρόπυργο και τη συνεχή επιβάρυνση και διαρκή έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες, των συμμετεχόντων 
πυροσβεστών. 

 

 Η χορήγηση εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας για όλα τα συμβάντα που αντιμετωπίζουμε. 
 

 Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις, των 5ετούς 
θητείας και των συμβασιούχων συναδέλφων. 

 

 Η αποκατάσταση των συναδέλφων μας από τις άδικες και παράνομες αποφάσεις του Συμβουλίου      
Μεταθέσεων. 

 

 Οι οφειλόμενες αμοιβές και η ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα - Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά. 
 

  Το προεδρείο της Ομοσπονδίας και η πλειοψηφία των αντιπροσώπων αρνήθηκαν την πρόταση της 
Ε.Α.Κ.Π. ενώ δεν κατατέθηκε καμιά άλλη πρόταση για αγώνα, διεκδίκηση και κινητοποίηση και η        
πλειοψηφία των αντιπροσώπων έδωσε τη δυνατότητα στο προεδρείο της Ομοσπονδίας να συνεχίσει τη 
συμβιβαστική τακτική του που βάζει πλάτη στις αντιλαϊκές πολιτικές και στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα 
των πυροσβεστών. 
 

  Επίσης, στο συνέδριο την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του      
Υπουργείου, ο οποίος μας παρέπεμψε στο απώτερο μέλλον, όχι μόνο για τα μεγάλα και σοβαρά            
προβλήματά μας που αφορούν την αναδιοργάνωση, τον εξοπλισμό, τα μέτρα προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας στη δουλειά μας, τα μισθολογικά και τα εργασιακά, αλλά ακόμα και για βασικά τρέχοντα    
αιτήματα που τέθηκαν από την Ε.Α.Κ.Π. και απαιτούν ελάχιστη ή μηδενική χρηματοδότηση από το κράτος, 
όπως, η χορήγηση στολών εργασίας, η μετάθεση στον τόπο συμφερόντων των συναδέλφων που           
αδικήθηκαν από το καθεστώς των μεταθέσεων, η κατάργηση του Π.Δ. 93/2014 που αφαιρεί βασικά            
δικαιώματα μας στον Κανονισμό Μεταθέσεων, η χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων 
σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, η χορήγηση της βραχείας άδειας έτους 2014 στους νέους      
συναδέλφους μας και η επαρκής καθαριότητα στις υπηρεσίες μας. 
  

  Επιπλέον, σε ότι αφορά τις υπόλοιπες εργασίες και τα παραλειπόμενα του συνεδρίου, διαδραματίστηκαν 
τα εξής: 
 

 Δεν τηρήθηκε για ακόμη μια χρονιά το πρόγραμμα του συνεδρίου, εξαιτίας της απουσίας της             
πλειοψηφίας των αντιπροσώπων από το μεγαλύτερο διάστημα των εργασιών, απαξιώνοντας πλήρως 
τη διαδικασία. 

 

 Επιβλήθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό της Ομοσπονδίας που μεθόδευσε το προεδρείο, με 
ευθύνη και των υπολοίπων παρατάξεων, που αφορούν την επιμήκυνση της θητείας των                  
συνδικαλιστικών οργάνων (του προεδρείου της Ομοσπονδίας αλλά και των πρωτοβάθμιων ενώσεων), 
από δύο σε τρία έτη, παρατείνοντας τη διατήρηση των αρνητικών για τους εργαζόμενους                  
συσχετισμών. Τα όσα επικαλέστηκαν για υποχρεωτική 3ετή θητεία των συνδικαλιστικών οργάνων από 
την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι παντελώς αναληθή. 
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 Μπορεί να καταψηφίστηκε η πρόταση για την αύξηση των συνδρομών των πρωτοβάθμιων ενώσεων, 
αλλά είναι σίγουρο ότι θα επιχειρηθεί από το προεδρείο νέα επιβολή αυξήσεων στο άμεσο μέλλον, που 
θα επιβάλλει νέα οικονομική αφαίμαξη των σωματείων και την οικονομική επιβάρυνση αρκετών      
συναδέλφων. 

 

 Δεν τέθηκε προς ψήφιση από το συνέδριο η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για την οικονομική στήριξη του 
συναδέλφου από τη Μυτιλήνη, που συνεχίζει την προσπάθεια μέσω των δικαστηρίων για να                 
αποκαλυφθούν οι αιτίες που του προξένησαν τα σοβαρά προβλήματα υγείας, κατά τη συμμετοχή του 
σε εκπαιδευτική άσκηση. 

 

 Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα της Ε.Α.Κ.Π. για την πλήρη ενημέρωση όλων των συνδικαλιστικών 
εκπροσώπων, σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη στήριξη του συναδέλφου από το Θέρμο 
Αιτωλοακαρνανίας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας έπειτα από τον τραυματισμό του 
από ρίψη νερού από εναέρια μέσα, σε δασική πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2014.  

  

 Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας,     
όπου μεταξύ άλλων προτείναμε και την πλήρη καταγραφή των πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων, 
καθώς και την απομαγνητοφώνηση και την υποχρεωτική ανάρτηση με ηλεκτρονικά η 
οπτικοακουστικά μέσα, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αναδείξει και να 
παλέψει, για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, καθώς και να 
καλύψει τη διαχρονική απουσία αγωνιστικής δράσης του προεδρείου, της πλειοψηφίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων. 
 

  Σας καλούμε να ανταποκριθείτε σε κάθε αγωνιστικό κάλεσμα που θα απευθύνουμε, για να εμποδίσουμε τις 
συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής που δημιουργεί φτώχεια και εξαθλίωση, διογκώνοντας συνεχώς τα          
προβλήματά μας. 
 
 

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

 
Βίντεο και υλικό από τις εργασίες του συνεδρίου, θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.  
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