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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έπειτα από την ανακοίνωση που εξέδωσε το 

προεδρείο της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - με τη στήριξη και των 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) στις 14-11-2016, για τις εργασίες του πρόσφατου Διοικητικού 

Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., θεωρεί ότι για ακόμα μια φορά το προεδρείο της Ομοσπονδίας 

διαστρεβλώνει τα όσα διαδραματίστηκαν και αποκρύπτει τις θέσεις της Ε.Α.Κ.Π. για το σύνολο των 

ζητημάτων που τέθηκαν.  

Συγκεκριμένα: 

 Για το θέμα των προσφυγών στο Σ.τ.Ε. για τη μερική αποκατάσταση στους μισθούς μας από 

τις περικοπές που επέβαλλαν οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, η Ε.Α.Κ.Π. ανέφερε μεταξύ άλλων στην 

τοποθέτησή της, ότι μέχρι στιγμής όλες οι κυβερνήσεις έχουν βρει τον τρόπο και με «νόμιμα 

μέσα», να μην εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. Παράλληλα αναμένεται άμεσα η 

θεσμοθέτηση του νέου μισθολογίου για τους πυροσβέστες και για όλους τους ένστολους 

υπαλλήλους, με μεγάλες μειώσεις στους μισθούς μας. Χωρίς να απορρίπτουμε τις δικαστικές 

ενέργειες, θεωρούμε ότι μόνο με τον αγώνα των ένστολων υπαλλήλων, στο πλάι του λαού, 

δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουμε την πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών 

απωλειών μας και την πλήρη εφαρμογή των όποιων θετικών αποφάσεων των δικαστηρίων. 

Επιπλέον, το προεδρείο της Ομοσπονδίας συνεχίζει να αποπροσανατολίζει τους πυροσβέστες 

με το βαθμολόγιο των κατωτέρων. Ένα βαθμολόγιο που όποτε και εάν συσταθεί, θα βασίζεται 

πάνω στις νέες μεγάλες μειώσεις στους μισθούς, ανεξάρτητα από το βαθμό που θα φέρει η 

πλειοψηφία των πυροσβεστικών υπαλλήλων. 

 Για το θέμα των μετακινήσεων, όχι μόνο για τις Π.Υ. των αεροδρομίων, αλλά και για όλες 

τις υπηρεσίες της χώρας, η θέση του προεδρείου της Ομοσπονδίας ήταν να γίνονται οι 

μετακινήσεις, μετά από αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Δηλαδή μετά από 

αποφάσεις του κρατικού οργάνου, που την πλειοψηφία των διορισμένων μελών του έχει η 

κυβέρνηση, μέσω της Φυσικής Ηγεσίας. Αναμένεται άμεσα η έκδοση του Προεδρικού 

Διατάγματος του νέου Κανονισμού Μεταθέσεων, που θα ξεσπιτώνει τους πυροσβέστες για 

υπηρεσιακές ανάγκες σε όλη την επικράτεια με μεταθέσεις και με μετακινήσεις. Θα επιφέρει 

νέα οικονομικά βάρη και διάλυση του οικογενειακού μας προγραμματισμού. Με τις 

παρατηρήσεις του το προεδρείο της Ομοσπονδίας, δίνει την καλύτερη «πάσα» στην 

κυβέρνηση, για να επιβάλλει το νέο νομοθετικό τερατούργημα σε βάρος μας. Επίσης το 

προεδρείο της Ομοσπονδίας εμμένει στην πρόταση που έχει καταθέσει στην κυβέρνηση, για 

τον Κανονισμό Μεταθέσεων, που προβλέπει και αυτή μεταθέσεις με ξεσπίτωμα χιλιάδων 

πυροσβεστών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 

 Σε ότι αφορά την συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενώσεων 

Πυροσβεστών, η Ε.Α.Κ.Π. δεν συμφώνησε με την ένταξη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε αυτήν την 

οργάνωση, γιατί δεν γνωρίζει τις θέσεις, το πλαίσιο και τα αιτήματα του παραπάνω φορέα. Θα 

μελετήσει όλα τα δεδομένα και θα τοποθετηθεί στο άμεσο μέλλον.   

 Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εμφανίστηκε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. 

Επιχειρήθηκε να αξιοποιηθεί η άσχημη κατάσταση που βρίσκεται το Π.Σ. από άποψη δαπανών, 

μειωμένου προσωπικού και απαξιωμένων υλικοτεχνικών υποδομών, που μεγάλο μερίδιο ευθυνών 

έχει η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. Η αντιπροσωπεία της Ν.Δ. συνειδητά ξέχασε, ότι για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Π.Σ., ευθύνονται και οι δικές της κυβερνήσεις που 
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θέσπισαν και εφάρμοσαν αντιλαϊκούς νόμους και που σήμερα τους εφαρμόζει και τους επεκτείνει η 

σημερινή κυβέρνηση. 

 

 Απορρίφθηκε για ακόμα μια φορά από το προεδρείο της Ομοσπονδίας, η πρόταση της 

Ε.Α.Κ.Π. για οργάνωση του αγώνα με δυναμικές κινητοποιήσεις, για τα προβλήματα του 

εργασιακού μας χώρου και τη συμμετοχή μας σε κινητοποιήσεις του λαού. 

  Εάν το προεδρείο της Ομοσπονδίας, ενδιαφερόταν πραγματικά για την ενημέρωση των 

συναδέλφων για όσα διαδραματίζονται στα Διοικητικά Συμβούλια, θα είχε αποδεχτεί την 

πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για την πλήρη καταγραφή και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των 

συνεδριάσεων και την αναδημοσίευσή τους με ηλεκτρονικά - οπτικοακουστικά μέσα στην 

ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η συγκεκριμένη πρόταση μας κατατέθηκε και καταψηφίστηκε 

και στα Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και στο 18ο πανελλαδικό συνέδριο. 

  Καλούμε και τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις (Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ), να πάρουν επίσημα 

θέση και να ενημερώσουν τους συναδέλφους, για τις θέσεις τους πάνω στα σοβαρά ζητήματα που 

εξελίσσονται στο χώρο μας. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

  Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εξαιτίας των αρνητικών για τους εργαζόμενους συσχετισμών 

στα συνδικαλιστικά όργανα, προσφέρει την καλύτερη βοήθεια στην κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα 

στην επιβολή και υλοποίηση όλων των αντεργατικών μέτρων, που έχει σχεδιάσει σε βάρος μας.   

  Γυρίστε την πλάτη και απομονώστε τους συμβιβασμένους συνδικαλιστές, που παζαρεύουν και 

υπονομεύουν τα δικαιώματά μας.  

  Με τη μαζική, αγωνιστική συμμετοχή μας με το πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π., δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για να εμποδίσουμε την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών που υλοποιούν οι 

κυβερνήσεις, στα πλαίσια των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Κ.Τ.  

Να διεκδικήσουμε την πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών στα προ κρίσης 

επίπεδα, το δικαίωμα στην αποκλειστικά δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

και περίθαλψη, για όλο το λαό.  

Να απαιτήσουμε να πεταχτεί στα σκουπίδια το σχέδιο της κυβέρνησης για τον Κανονισμό 

Μεταθέσεων και να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις του Π.Σ. με αύξηση της κρατικής 

χρηματοδότησης.  

Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία 


