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ΑΘΗΝΑ 19 Σεπτεμβρίου 2014 
 

                                                                         Προς: Όλους τους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος                                                                                                                           
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
         

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
  

  Την Τετάρτη στις 17 του Σεπτέμβρη, πραγματοποιήθηκε το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
μας, με τη συμμετοχή μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού       
Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.) και της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ.). 
 

  Επίσης, στη συνεδρίαση παρεβρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες που υπηρετούν στο επικουρικό            
ασφαλιστικό μας ταμείο (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις. 
 

Από τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου προέκυψαν τα εξής: 
 

 
 

 Αναμένονται άμεσα νέες μεγάλες περικοπές στην επικουρική σύνταξη και στο εφάπαξ των               
πυροσβεστών που αποδίδονται από τους τομείς Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (που υπάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.) και 
Τ.Π.Υ.Π.Σ. έπειτα και από την ψήφιση του νόμου 4281/2014. Ανάλογες εξελίξεις θα επέλθουν και στα 
υπόλοιπα ταμεία που υπάγονται οι πυροσβέστες (Μ.Τ.Π.Υ. - Τ.Π.Δ.Υ.), επιφέροντας καταλυτικό πλήγμα 
στην επικουρική μας ασφάλιση και πρόνοια, καθώς και την απώλεια των χρημάτων που καταβάλλαμε 
όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

 

 Παράλληλα, η κυβέρνηση λανσάρει ως «εναλλακτική πρόταση» τη μετατροπή των ασφαλιστικών     
ταμείων σε επαγγελματικά του νόμου Ρέππα, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τους                   
εργαζόμενους και απαλλαγή του κράτους, στοχεύοντας άμεσα σε νέες μεγάλες απώλειες στις               
υπάρχουσες πετσοκομμένες ασφαλιστικές παροχές των συνταξιούχων συναδέλφων, καθώς και στη 
μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των εν ενεργεία συναδέλφων, μέσω επιπρόσθετης αύξησης      
εισφορών. Η συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή προωθείται διαχρονικά και μεθοδικά από             
διάφορους κυβερνητικούς συνδικαλιστές και στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 

  Στην τοποθέτησή της η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, επανέφερε στη μνήμη όλων των      
παρευρισκομένων τις θέσεις και τις διαχρονικές προβλέψεις της που επιβεβαιώθηκαν πλήρως, σε ότι     
αφορά την πορεία διάλυσης που ακολούθησαν τα επικουρικά μας ταμεία εξαιτίας της                                 
υποχρηματοδότησης, αλλά και της γενικότερης αντιασφαλιστικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. 
 

  Κατήγγειλε τη στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών των υπαλλήλων στα Σώματα Ασφαλείας που           
υποβοήθησαν στην επιβολή των κυβερνητικών επιλογών, με τις οποίες παραδόθηκαν τα χρήματα των     
εργαζομένων στους χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς ομίλους. 
 

  Πρόταξε την αναγκαιότητα των κοινών αγώνων των πυροσβεστών και των συναδέλφων των Σωμάτων 
Ασφαλείας, με όλους τους εργαζόμενους που πλήττονται από την ίδια πολιτική, αντιμετωπίζουν τα ίδια    
σοβαρά προβλήματα και έχουν στην ουσία, τα ίδια αιτήματα. 
 

  Στη βάση αυτή, πρότεινε στο προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να απευθύνει κάλεσμα κοινής δράσης προς 
όλους τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς, για τη δημιουργία κοινού μετώπου πάλης, με         
απαρχή την άμεση οργάνωση κινητοποίησης στο Υπουργείο Εργασίας. 
 

  Παράλληλα να πραγματοποιηθεί πλήρης ενημέρωση όλων των συναδέλφων στους χώρους δουλειάς, 
καλώντας τους σε μαζική συμμετοχή σε κινητοποιήσεις, που θα στοχεύουν και στην κατάργηση των          
αντιασφαλιστικών νόμων με την επαναφορά των ασφαλιστικών ταμείων, αρχικά στην πρωτέρα           
κατάσταση, αλλά και στην ανατροπή της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής. 
 

  Επίσης, έπειτα από το τραγικό συμβάν του θανάτου του συναδέλφου μας εν ώρα υπηρεσίας, καθώς και 
τους έξι (6) τραυματισμούς συναδέλφων σε διάρκεια λίγων ημερών, που αναδεικνύουν για πολλοστή φορά 
τις ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης για τις μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, την                
υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις ελλείψεις σε μέσα, εξοπλισμό, οργάνωση και συντονισμό, που         
αποτελούν τις βασικές αιτίες της πλειοψηφίας των τραυματισμών και των θανάτων των συναδέλφων μας 
όλα τα προηγούμενα χρόνια, η Ε.Α.Κ.Π. πρότεινε: 
 

 Με τη λήξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας 
όλων των παρευρισκομένων, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 
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 Να αποφασιστεί άμεση διεξαγωγή ένστολης πανελλαδικής κινητοποίησης στο Υπουργείο, με κύρια 
αιτήματα τη θέσπιση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας 
των πυροσβεστών, την πλήρη ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα - Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά, την 
κατάργηση του νόμου της ψευδεπίγραφης αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και παράλληλα να εκφράσουμε 
την απαίτησή μας για την αναζήτηση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου, για τον θάνατο και τους      
σοβαρούς τραυματισμούς των συναδέλφων μας. 

 

 Να κληθούν να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση και εκπρόσωποι συνδικάτων και φορέων του        
εργατικού - λαϊκού κινήματος, γιατί η λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος και του δικτύου          
πυρασφάλειας της χώρας ενδιαφέρει άμεσα τον Ελληνικό λαό, σε ότι αφορά τη ζωή και την περιουσία 
του, που καλούμαστε να προστατέψουμε. 

 

  Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που απαρτίζεται από τις παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, καθώς και οι υπόλοιπες παρατάξεις 
που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΑΕΠ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ), απέρριψαν το σύνολο των 
προτάσεων της Ε.Α.Κ.Π. προτείνοντας διάφορες δραστηριότητες δίχως αγωνιστικές διαθέσεις               
(συναντήσεις με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες - συνεντεύξεις) και κάποια πιθανή μελλοντική      
κινητοποίηση πάντα στα στενά και περιχαρακωμένα πλαίσια των ενστόλων μακριά από το λαϊκό κίνημα, 
παραβλέποντας το γεγονός ότι οι επιλογές αυτές έχουν απογοητεύσει τη μεγάλη πλειοψηφία των           
συναδέλφων στα Σώματα Ασφαλείας, λόγω της έλλειψής ουσιαστικού και αγωνιστικού διεκδικητικού 
πλαισίου δράσης. 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
 

  Και από τις εξελίξεις που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, δικαιώνονται οι θέσεις της Ε.Α.Κ.Π. 
για τη στάση των υπολοίπων συνδικαλιστικών παρατάξεων του εργασιακού μας χώρου, σε ότι αφορά την 
εσκεμμένη αδράνεια και ανοχή στα σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά και για το ρόλο τους να 
εκφυλίζουν το συνδικαλιστικό κίνημα των πυροσβεστών και να το διαχωρίζουν από τους άλλους          
εργαζόμενους όπως βολεύει τις εκάστοτε κυβερνήσεις, προκειμένου να επιβάλλουν χωρίς αντίσταση την 
πολιτική τους, που ευθύνεται για τη δραματική κατάσταση που βιώνουμε.  
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις της να αναδείξει τα σοβαρά 
προβλήματα που απασχολούν τους πυροσβέστες, σε συνδυασμό με τον συνεχή αγώνα της ενάντια στην 
πολιτική που μας οδηγεί στην εξαθλίωση και σας καλεί να ανταποκριθείτε μαζικά σε οποιοδήποτε          
αγωνιστικό κάλεσμα εξαγγελθεί, προς αυτή την κατεύθυνση.        

          
Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 

Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων  
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