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Θεσσαλονίκη 21 - 22 - 23 Ιουνίου 2016 
  

  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, αντιπρόσωποι του 19ου τακτικού συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας μας. 
 

  Οι εργασίες του ετήσιου τακτικού εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, 
πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση των αγωνιστικών δυνάμεων που εκφράζονται από την 
Ε.Α.Κ.Π. και παλεύουν για να αλλάξει ο προσανατολισμός της Ομοσπονδίας σε αγωνιστική 
κατεύθυνση. 
 

  Είναι η βασική υποχρέωσή μας απέναντι στους συναδέλφους που εκπροσωπούμε και που 
μας έστειλαν εδώ, για να προτείνουμε τις δράσεις και το πλαίσιο που πρέπει να ακολουθήσει 
η Ομοσπονδία, για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. 
 

  Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλούμε να συμβάλλεται με τη 
συμμετοχή σας, προς αυτή την κατεύθυνση, να στηρίξετε τις προτάσεις μας και να 
μας ενισχύσετε και εκλογικά με την ψήφο σας. 
  

  Οι προειδοποιήσεις μας για τις εξελίξεις στο σύνολο των εργασιακών, των ασφαλιστικών 
και των κοινωνικών μας δικαιωμάτων, έχουν επαληθευτεί με τον χειρότερο τρόπο. 
 

  Η κυβέρνηση με την πολιτική της, αυξάνει ακόμη περισσότερο τα κέρδη των μονοπωλίων 
και των επιχειρηματιών και τσακίζει τα δικαιώματα μας. Θα συνεχίσει να πετσοκόβει τους 
μισθούς μας, τα εισοδήματά μας, τις συντάξεις. Θα μας μεταθέτουν όπου και όποτε θέλουν, 
για να καλύψουν τις μεγάλες ελλείψεις του Π.Σ. σε προσωπικό. 
 

  Ολοκληρώνεται η διάλυση του ασφαλιστικού μας συστήματος, της πρόνοιας, της 
περίθαλψής. Νέοι φόροι και χαράτσια θα φορτώνονται συνεχώς στις πλάτες μας και θα 
κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να μας πάρουν τα σπίτια οι τράπεζες. 
  

  Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, τα τσακισμένα δικαιώματά 
μας, η φτώχια και η εξαθλίωση μας. 
 

  Για μια ακόμη χρονιά το Πυροσβεστικό Σώμα, λειτουργεί με μειωμένη χρηματοδότηση από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Διατηρούνται οι ελαστικές υπηρεσιακές σχέσεις, οι συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου και οι καταστρατηγήσεις στο ωράριό μας. Αυξάνονται οι κίνδυνοι και τα 
ατυχήματα στη δουλεία μας. Παραμένουν οι χιλιάδες κενές θέσεις σε προσωπικό, οι μεγάλες 
ελλείψεις στον εξοπλισμό και τις υποδομές, οι απλήρωτες ώρες στην υπηρεσία μας. Το 
νομικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να καταργεί πυροσβεστικές υπηρεσίες 
(πρόσφατο παράδειγμα οι νέες μεθοδεύσεις για την κατάργηση της Π.Υ. Λιμένα Καβάλας). 
Μας ξεσπιτώνουν με μετακινήσεις για να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες και θα συνεχίσουν 
να μας αναθέτουν νέες αρμοδιότητες, για να καλύπτουμε τις αυξημένες ανάγκες άλλων 
κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα (όπως πρόσφατα με την ανάληψη των 
καθηκόντων των οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας). 
    

  Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις αρνητικές διεθνείς εξελίξεις που διαδραματίζονται και την 
εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο που φουντώνει στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και δημιουργεί χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Όλο και περισσότερο  
αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, με την παρουσία του ΝΑΤΟ 
στο Αιγαίο, που δρομολογεί ουσιαστικά τη συγκυριαρχία και τη συνδιαχείρισή του, σε 
συνδυασμό και με τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας. 
 

  Συνάδελφοι πυροσβέστες, απαιτείται ρήξη με τη γραμμή του συμβιβασμού και της 
αποδοχής, της πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της 
πολιτικής που με συνέπεια στήριξαν και στηρίζουν, τα προεδρεία της Ομοσπονδίας. 
  

  Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που διοικούν την Ομοσπονδία Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ Π.Α.Σ.Κ.Π.) - ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, δεν θέλουν να μας οργανώσουν σε ουσιαστικές - μαζικές διεκδικήσεις. 
  

  Διευκολύνουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις, κάνοντας διάλογο μαζί τους και βάζουν πλάτη 
στην υλοποίηση των πολιτικών που ισοπεδώνουν τη ζωή μας. 
  Καλούν σε συμμετοχή σε κινητοποιήσεις που δεν αποκαλύπτουν την ουσία της 
κυβερνητικής πολιτικής και αυτές, μόνο και όποτε αποφασίσουν οι Ομοσπονδίες των 



αστυνομικών και των λιμενικών, με στόχο να μας απομονώνουν από τον υπόλοιπο 
αγωνιζόμενο λαό. 
 

  Καλλιεργούν κλίμα εφησυχασμού και αναμονής, συνεχίζουν τις αυταπάτες για «εξαίρεση» 
και «ιδιαίτερη μεταχείριση» των ενστόλων υπαλλήλων και παραπλανούν για δήθεν δικαίωση 
των αιτημάτων μας, κυρίως με τη συνέχιση των δικαστικών αγωγών. 
 

  Συμβάλουν με την τακτική τους στην υπονόμευση των δικαιωμάτων των πυροσβεστών, 
όπως, στη δημόσια επικουρική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη, τη χορήγηση 
βραχείας άδειας στους νέους συναδέλφους μας, αλλά και στο δίκαιο αίτημα για τη 
θεσμοθέτηση της αμοιβής της υπερωρίας. Προτείνουν να μετατίθενται συνάδελφοί μας, για 
να καλύπτουν τις ελλείψεις προσωπικού του Π.Σ. Προτείνουν δηλαδή ξεσπίτωμα και νέες 
οικονομικές και οικογενειακές επιβαρύνσεις των πυροσβεστών, ενώ δεν αντιδρούν στις 
καταστρατηγήσεις των δικαιωμάτων μας στο καθεστώς των μεταθέσεων (πρόσφατο 
παράδειγμα, οι μετακινήσεις συναδέλφων προς τα πεζοπόρα). 
 

  Ανάλογη στάση και πλήρη στήριξη στο προεδρείο της Ομοσπονδίας, παρέχουν και οι 
υπόλοιπες παρατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και ΑΕΠ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, 
καθώς και οι περισσότερες πρωτοβάθμιες Ενώσεις. 
 

  Όπως και να μετονομάζονται σε κάθε συνέδριο (Ενιαίοι – Ανεξάρτητοι – 
Προοδευτικοί κ.ο.κ.) ή ακόμα και αν συμμετάσχουν όλοι μαζί σε ένα ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, οι θέσεις, η στάση και οι πρακτικές τους, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Θα 
συνεχίσουν με νέο αποπροσανατολιστικό τρόπο να παραπλανούν τους 
συναδέλφους μας και να διευκολύνουν τις κυβερνήσεις να υλοποιούν ανεμπόδιστα 
τις πολιτικές τους σε βάρος μας. 
   

  Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ως Ε.Α.Κ.Π., προσπαθήσαμε με όλες τις δυνάμεις μας να 
οργανώσουμε την αντίσταση των πυροσβεστών, με διαμαρτυρίες, παραστάσεις προς το 
Υπουργείο, αλλά και με τη συμμετοχή μας σε όλες τις διαδηλώσεις του αγωνιζόμενου λαού. 
Αναδείξαμε τις αιτίες των προβλημάτων στην υπηρεσία, αλλά και στη ζωή μας γενικότερα. 
Αντιδράσαμε άμεσα σε κάθε εκδήλωση αυταρχισμού και καταστολής. Καταδικάζουμε τη 
ναζιστική - εγκληματική Χρυσή Αυγή. 
 

  Δώσαμε δυναμικό παρόν και στις ελάχιστες κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας, που 
πραγματοποίησε με τα υπόλοιπα συνδικαλιστικά όργανα των ενστόλων. 
 
 

Συνάδελφοι πυροσβέστες 
 

  Δεν είμαστε ξεχωριστοί από το λαό και τους εργαζόμενους, που πλήττονται από την 
αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική. Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας και να 
κατακτήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, πρέπει να πάρουμε την υπόθεση του αγώνα στα 
χέρια μας. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις  ρήξης  και  ανατροπής, με την πολιτική 
που καταστρέφει τις ζωές μας. Με την ανάπτυξη αγώνων στην Πυροσβεστική και με 
παράλληλη κοινή δράση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, μπορούμε να καταφέρουμε να 
μην εφαρμοστούν οι νόμοι που μας επέβαλαν και να μείνουν στα χαρτιά. 
 

  Σας καλούμε να πάρετε ενεργά μέρος στις διαδικασίες του συνεδρίου και να εκφράσετε τις 
απόψεις σας, αλλά και την αγωνία και τα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων μας. Να 
στηρίξετε τις προτάσεις μας για έναρξη κινητοποιήσεων, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, 
καθώς και για τη μαζική συμμετοχή μας σε όλες τις εκδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις του 
εργατικού - λαϊκού κινήματος, με βάση τα κοινά αιτήματα που διεκδικούν όλοι οι εργαζόμενοι 
και ο λαός της πατρίδας μας. 
   

  Απορρίψτε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και παρατάξεις, που όλο το προηγούμενο 
διάστημα μας κράτησαν καθηλωμένους, περιχαρακωμένους και ανενεργούς από την 
αγωνιστική συνδικαλιστική δράση. Στηρίξτε την πραγματική ενότητα των 
πυροσβεστών, στην αγωνιστική κατεύθυνση που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. 
  

Σας καλούμε να συμβάλλεται και με την ψήφο σας, στην προσπάθειά μας να βάλουμε 
τις βάσεις ώστε να ανατραπούν οι αρνητικοί συσχετισμοί στην Ομοσπονδία μας. 
 

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
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