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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ – ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π. 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η διαδικασία της ανάδειξης των νέων διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεών μας είναι επιτακτική 

ανάγκη να γίνει αφετηρία για την ανασύνταξη και την ανάπτυξη της δράσης μας σε αγωνιστικό 

προσανατολισμό. Να αμφισβητήσουμε τη γραμμή του συμβιβασμού και της αποδοχής της 

πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την πολιτική, με συνέπεια στήριξαν 

οι εκλεγμένες διοικήσεις της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ., της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών, 

της Συμμαχίας Πυροσβεστών και οι συνοδοιπόροι τους, στις Ενώσεις και την Ομοσπονδία.  

Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων με 

την εφαρμογή και υλοποίηση αντιλαϊκών - αντιασφαλιστικών μέτρων. Το αντιασφαλιστικό σχέδιο 

της κυβέρνησης, ξεσήκωσε την οργή όλων μας. Αποκαλύπτει για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση 

παζαρεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. την εφαρμογή νέων  αντιλαϊκών μέτρων που 

πλήττουν το λαό και τα παιδιά μας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν υπερκέρδη για  τα μονοπώλια. 

Με την πολιτική της η κυβέρνηση, εμπλέκει ακόμα πιο βαθιά τη χώρα και το λαό μας στον πόλεμο 

που έχει φουντώσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με συνέπεια να δημιουργούνται 

καραβάνια προσφύγων και μεταναστών. Έχει τεράστιες ευθύνες για την παρουσία του ΝΑΤΟ στο 

Αιγαίο, που δρομολογεί ουσιαστικά τη συγκυριαρχία και τη συνδιαχείρισή του με την Τουρκία, 

αμφισβητώντας ανοιχτά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.  

Συνάδελφοι Πυροσβέστες 

Βιώνουμε τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μαζί 

και της σημερινής. Έχουμε υποστεί μεγάλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις με μειώσεις 30% - 

50%. Κουρεύτηκαν τα αποθεματικά, συγχωνεύτηκαν τα επικουρικά μας ταμεία, καθιερώθηκε η 

ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, πετσοκόπηκε το εφάπαξ. Η κυβέρνηση ήδη έχει δηλώσει ότι θα 

επανεξεταστούν από μηδενική βάση όλα τα ειδικά μισθολόγια προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέες 

μειώσεις στους μισθούς μας. Οι δαπάνες για το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν υποστεί μεγάλες 

μειώσεις και παραμένουν καθηλωμένες στα ίδια χαμηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. 

Εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετικά εργασιακά δικαιώματα στην υπηρεσία μας. Υπάρχουν 

χιλιάδες κενά στο προσωπικό, μεγάλες ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, με γερασμένο το στόλο 

των αυτοκινήτων. Δεν λαμβάνουμε όπως θα έπρεπε ατομικά είδη αντιπυρικής προστασίας και 

αναγκαζόμαστε πολλές φορές να καλύπτουμε από την τσέπη μας αυτές τις ελλείψεις. Είναι 

εκτεταμένο το φαινόμενο των απλήρωτων ωρών υπηρεσίας, είναι δε πολύ μεγάλος ο αριθμός των 

οφειλόμενων ρεπό.  Συνεχώς εντατικοποιούνται οι συνθήκες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας. 

Όλα τα παραπάνω αυξάνουν την πιθανότητα ατυχήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν αυξηθεί οι 

θάνατοι και τραυματισμοί συναδέλφων. 

Ο λαός μας, αλλά και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος έχουμε πληρώσει βαρύ τίμημα, 

με την απώλεια ανθρώπινων ζωών και μεγάλων καταστροφών στα δάση. Η υφιστάμενη νομοθεσία 

δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να συγχωνεύει πυροσβεστικούς σταθμούς και κλιμάκια ή να 

τα μετατρέπει σε εποχικά.  

Ταυτόχρονα εκχωρούνται αρμοδιότητες πυρόσβεσης στους Δήμους με συνέπεια την υποβάθμιση 

της πυρασφάλειας και μας αναθέτουν καθήκοντα οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, λόγο 

έλλειψης προσωπικού.  
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Απέναντι σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση η Ε.Α.Κ.Π. προσπάθησε να οργανώσει την αντίσταση 

των  πυροσβεστών, με διαμαρτυρίες, παραστάσεις προς το Υπουργείο, συμμετοχή σε όλες τις 

διαδηλώσεις της Ομοσπονδίας αλλά και γενικότερα του αγωνιζόμενου λαού. Ανέδειξε την αιτία των 

προβλημάτων στην υπηρεσία αλλά και στη ζωή μας γενικότερα. Αποδεικνύεται ότι η ανάπτυξη που 

ευαγγελίζεται η κυβέρνηση θα πατήσει πάνω στα τσακισμένα δικαιώματά μας. 

Αντίθετα η ηγεσία της Ομοσπονδίας και της πλειοψηφίας των Ενώσεων καλλιέργησαν κλίμα 

εφησυχασμού και αναμονής, και δεν οργάνωσαν τους πυροσβέστες για να αντιδράσουν δυναμικά και 

μαζικά, ούτε για το νόμο για την αναδιοργάνωση, ούτε για τον κανονισμό μεταθέσεων, ούτε για 

μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ούτε για τις καταστρατηγήσεις ωραρίου.  

Η Ομοσπονδία έχει σοβαρές ευθύνες γιατί κινείται στην κατεύθυνση μετατροπής της επικουρικής 

μας ασφάλισης σε επαγγελματική, με αποκλειστική χρηματοδότηση από εμάς τους ίδιους. Με αυτή 

την επιλογή ουσιαστικά παραδίνεται η ασφάλισή μας στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες. 

Τα αποθεματικά των ταμείων μας, τα δικά μας χρήματα θα γίνουν μετοχές – χαρτιά. 

Να μην το επιτρέψουμε !!! Παίρνουμε την υπόθεση του αγώνα στα χέρια μας !!! 

Ενισχύουμε, δυναμώνουμε την Ε.Α.Κ.Π.  

Το πλαίσιο πάλης και αγώνα της Ε.Α.Κ.Π. συσπειρώνει όλους τους πυροσβέστες μόνιμους - 

πενταετείς και συμβασιούχους, αξιωματικούς και χαμηλόβαθμους, σε αγωνιστικό διεκδικητικό 

προσανατολισμό. Αμφισβητεί την πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε. Δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις και συμβάλλει ώστε με τον αγώνα μας στο πλάι του λαού, να δημιουργήσουμε τις 

συνθήκες για την ανατροπή αυτής αντιλαϊκής πολιτικής.   

Καλούμε τους συναδέλφους πυροσβέστες να αντιταχτούν σε κάθε εκδήλωση αυταρχισμού και 

καταστολής. Να απομονώνουμε κάθε φωνή που προωθεί το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Βάζουμε 

στο περιθώριο το ναζιστικό - εγκληματικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής που δημαγωγεί για τα 

προβλήματα μας, ενώ στο πρόγραμμά της υποστηρίζει την κατάργηση του συνδικαλισμού και στο 

Πυροσβεστικό Σώμα. Θέλει τα Σώματα Ασφαλείας να εντείνουν ακόμα περισσότερο τον 

αυταρχισμό και την καταστολή προς τους εργαζόμενους που διεκδικούν και αγωνίζονται για το 

δίκιο τους. 

Συνάδελφοι Πυροσβέστες 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ: 

  Άμεσες προσλήψεις στην Πυροσβεστική για κάλυψη όλων των οργανικών κενών. Κατάργηση του 

απαράδεκτου καθεστώτος της τριχοτόμησης του προσωπικού, με σταθερές και μόνιμες 

υπηρεσιακές σχέσεις όλων των πυροσβεστών πενταετούς θητείας και εποχικών.  

  Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Πυροσβεστική. Nα επανέλθουν οι μισθοί και οι 

συντάξεις στα επίπεδα προ του 2009. Απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του 

ΣτΕ. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης.  

   Ενιαίο, Καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο, Δωρεάν, Υποχρεωτικό, σύγχρονο σύστημα Υγείας – 

Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής για όλους, που θα χρηματοδοτείται 

αποκλειστικά από το κράτος.  

  Θεσμοθέτηση και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων σύγχρονων αυξημένων μέτρων 

προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας κατά την υπηρεσία των υπαλλήλων του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ -  ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 


