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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Οι εκλογές στις 9 και 10 Απρίλη 2016 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας 

και των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν η αφετηρία για την 

ανασύνταξη και την ανάπτυξη της δράσης μας σε αγωνιστικό προσανατολισμό. 

Να αμφισβητήσουμε τη γραμμή του συμβιβασμού και της αποδοχής της αντιλαϊκής πολιτικής της σημερινής 

κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την πολιτική, στήριξαν και 

συνεχίζουν και στηρίζουν οι εκλεγμένες διοικήσεις της Ένωσής μας αλλά και οι υπόλοιπες παρατάξεις με 

όποιο όνομα και αν κατεβαίνουν στις εκλογές. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

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 ασφάλισή μας παραδίνεται στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές 

εταιρείες. 

-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. 

-Τα οφειλόμενα ρεπό παραμένουν σε μεγάλο αριθμό, συνεχώς εντατικοποιούνται οι συνθήκες κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας μας.  

-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. 

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 και γενικότερα του αγωνιζόμενου λαού. 

Ανέδειξε την αιτία των προβλημάτων που έχουμε ως εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και στη 

ζωή μας γενικότερα. Αποδεικνύεται ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση θα πατήσει πάνω στα 

τσακισμένα δικαιώματά μας. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

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, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα, με σταθερές και μόνιμες υπηρεσιακές σχέσεις όλων των πυροσβεστών. 

Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Πυροσβεστική. Επαναφορά μισθών και συντάξεων στα επίπεδα 

προ του 2009. 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. 

http://www.eakp.gr/

