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 Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, σήμερα 12/04/2017, καταθέτει ως ψήφισμα για την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μελών της Ένωσής μας, τη θέση και την πρότασή της για την αγωνιστική δράση που θα πρέπει να αναλάβει η Ένωσή μας.  

 Προτείνουμε την έναρξη κινητοποιήσεων και την συνέχιση τους και κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, με 
πραγματοποίηση άμεσα, συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στον Περ/κο Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ Δυτικής Ελλάδας και Συντονιστή 
Επιχειρήσεων Περιφ. Πυροσβ. Διοικήσεων Πελοπ., Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων. Τον αιρετό Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
στην Πάτρα.  

 Με ευθύνη της Ομοσπονδίας να πραγματοποιηθούν πανελλαδικές κινητοποιήσεις, και παραστάσεις διαμαρτυρίας στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και όπου αλλού απαιτείται, για τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία μας. Ανάρτηση πανό σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια με τα αιτήματα μας. Συνέντευξη 
τύπου σε όλα τα Μ.Μ.Ε. για την προβολή των αιτημάτων.  Στήσιμο ειδικών χώρων στα Προπύλαια στην Αθήνα και 
στον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη και στην πλατεία Γεώργιου στην Πάτρα, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης με 
προπαγανδιστικό υλικό και συλλογή υπογραφών συμπαράστασης. Μοίρασμα φέιγ βολάν σε όλα τα διόδια της χώρας. 

 Για την καλύτερη οργάνωση με σκοπό τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις κινητοποιήσεις, επιβάλλεται να 
πραγματοποιηθούν περιοδείες από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα με 
ανακοίνωση), σε όλες τις υπηρεσίες της συνδικαλιστικής ευθύνης της Ένωσής μας. Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας 
για το σύνολο των αρνητικών εξελίξεων που αφορούν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων και των 
ένστολων υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας και να τονίσουμε την αναγκαιότητα της συμμετοχής τους.  

 Να απευθύνουμε κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις μας, σε σωματεία και συνδικαλιστικά όργανα των 
εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, γιατί τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας τους αφορούν άμεσα, αφού 
στοχεύουν στην αναβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας και την ενίσχυση των υπηρεσιών μας, προς όφελος της 
προστασίας του λαού και του φυσικού μας πλούτου. 

 Εμείς οι εργαζόμενοι στο Π.Σ., έχουμε πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μέτρων, 
που ως αποτέλεσμα έχουν την καταρράκωση της ζωής μας. Αντιλαμβανόμαστε πως η αντεργατική - αντιλαϊκή λαίλαπα θα έχει 
συνέχεια.  

 Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση ΕΝΩΜΕΝΟΙ μόνιμοι, Π.Π.Υ., εποχικοί πυροσβέστες μαζί με τους εργαζομένους στο 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολουμένους, τους ανέργους και τη νεολαία, να οργανώσουμε 
μαζικούς αγώνες που ως στόχο θα έχουν την προβολή ενός διεκδικητικού πλαισίου πάλης, μέσα από το οποίο θα 
αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής μας και η άρτια παροχή πυρασφάλειας για τη χώρα μας.  

 Ως αφετηρία αγώνα αξιοποιούμε εδώ και τώρα την δυναμική του κυριάρχου οργάνου της Ένωσής μας , δηλαδή την 
Τακτική Γενική Συνέλευση, μετατρέποντας την αυτή τη στιγμή σε παράσταση διαμαρτυρίας, στον Περ/κο Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ 
Δυτικής Ελλάδας και Συντονιστή Επιχειρήσεων Περιφ. Πυροσβ. Διοικήσεων Πελοπ., Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων και τον 
αιρετό Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, εκφράζοντας δυναμικά την αντίθεσή μας στην αντεργατική - αντιλαϊκή 
πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης που είναι η αιτία των προβλημάτων μας διεκδικώντας λύσεις. 

Οι τελευταίες αρνητικές εξελίξεις σε ζητήματα που μας αφορούν, μόνο αδιάφορους δεν μπορεί να μας αφήνουν, αφού θα 
επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό μαρασμό και αποδιοργάνωση του ήδη επιβαρυμένου οικογενειακού μας 
προγραμματισμού.   
 Η τριχοτόμηση του προσωπικού του Π.Σ. και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην 

ομαλή λειτουργία του Π.Σ. Η εργασιακή ομηρεία των συναδέλφων Π.Π.Υ. και των συμβασιούχων πυροσβεστών 
συνεχίζεται για δύο δεκαετίες, όταν οι ανάγκες στο Π.Σ., την δασική υπηρεσία και την πολιτική προστασία είναι τεράστιες 
για τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες, και αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο από την παραχώρηση υπηρεσιών πυρασφάλειας 
στους επιχειρηματικούς ομίλους που η κυβέρνηση παραχώρησε την εκμετάλλευση των Εθνικών Οδών και των Αεροδρομίων 
της χώρας. 

 Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Μεταθέσεων, τον έστρεψαν σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Η εφαρμογή τους ήδη 
πήρε σάρκα και οστά. Με αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων, ξεσπιτώνεται ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων 
(συμπεριλαμβανομένων και των Π.Π.Υ. που εντάχθηκαν σ’ αυτόν) στην προσπάθεια να «μπαλώσουν» τα τεράστια κενά που 
υπάρχουν ανά τη χώρα. Το γεγονός ότι θα κληθούν να προσφέρουν υπηρεσίες, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις 
οικογενειακές τους εστίες, στα ποιο ακριβά και κοσμοπολίτικα νησιά, υπάλληλοι του Π.Σ. με μισθούς των 750 ευρώ, 
αποκαλύπτει τον βαθμό εξόντωσης που θα υποστούν όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας προκειμένου να εξυπηρετηθούν και από 
την σημερινή κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.  

 Μετά απ’ όλες αυτές τις εξελίξεις, το ωράριό μας θα βρεθεί στο στόχαστρο αφού θα κληθούμε να εργαστούμε κάτω 
από εξαντλητικά ωράρια με χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας. 

 Νέες μειώσεις των αποδοχών μας θα επέλθουν με τα καινούρια μέτρα που αναμένονται και σε συνάρτηση με την 
εξαντλητική φοροληστεία, θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο ο οικογενειακός μας προγραμματισμός.  

 Η εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων, καταργεί την υποχρέωση του κράτους στην καθολική ασφάλιση και την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων, φορτώνοντας στις πλάτες μας νέα δεινά. 

 Βάση των δεδομένων παρελθόντων ετών αλλά και όλων των μεταγενέστερων εξελίξεων, των επισημάνσεων από 
υπηρεσιακούς παράγοντες περί αναστολής λειτουργιάς κυρίως των Π.Κ., καταδεικνύεται ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει 
συνεχώς το έδαφος για υλοποίηση της διαχρονικής προσπάθειας για την συρρίκνωση και την κατάργηση δομών του 
κράτους όπως είναι Π.Υ και Π.Κ. του Π.Σ. και υποκατάστασή τους από τον «εθελοντισμό», με ότι αυτό συνεπάγεται για τα 



εργασιακά δικαιώματα των πυροσβεστών, αλλά και την πυρασφάλεια της χώρας και του λαού. Από φέτος οι δήμοι έχουν την 
δυνατότητα σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές να προσλαμβάνουν 
συμβασιούχους με 8μηνες ή τρίμηνες συμβάσεις για τις ανάγκες της πυρασφάλειας των περιοχών τους.   

Ενωμένοι, μακριά από τις τεχνητές διαχωριστικές γραμμές που έντεχνα προσπαθούν να μας επιβάλουν πρέπει να 
υψώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και καταργούν 
τα όποια εναπομείναντα εργασιακά μας δικαιώματα. Διεκδικούμε:  

    
✓ Την άμεση μονιμοποίηση του συνόλου των 5ετών και των εποχικών συμβασιούχων συναδέλφων μας και όχι μόνο 

ενός μέρους αυτών, που νομοθέτησε η κυβέρνηση και προτείνουν και οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
πυροσβεστών. Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 

✓ Νέο αξιοκρατικό Κανονισμό Μεταθέσεων, που ως προϋπόθεση θα έχει την πρόσληψη με σταθερή σχέση εργασίας 
προσωπικού για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Να σταματήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για το 
ξεσπίτωμα των πυροσβεστών, με τον νέο Κανονισμό Μεταθέσεων με μεταθέσεις και μετακινήσεις. Όχι μόνο στις Π.Υ. των 
Εθνικών Οδών και των αεροδρομίων που ξεπούλησε η κυβέρνηση στη Fraport, αλλά και για υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, 
προκειμένου να μπαλώσουν τα τεράστια κενά του Πυροσβεστικού Σώματος σε μόνιμο προσωπικό. Όχι στο 
ξεσπίτωμα των πυροσβεστών, δεδομένου ότι αυτό δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα, αλλά δημιουργεί και νέο στις περιοχές 
από τις οποίες μετατίθενται οι συνάδελφοι. Για όποιες μεταθέσεις γίνουν για ανάγκες τις υπηρεσίας, να καλυφθούν με 
ευθύνη της το σύνολο των εξόδων της στέγασης και της διατροφής τους, αφού το κόστος που καλούνται να υποστούν 
οι ίδιοι ξεπερνάει το εισόδημά τους που για τους πενταετούς θητείας είναι 750 ευρώ περίπου. Όχι στις προτάσεις του 
προεδρείου και της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας των πυροσβεστών (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), όπου και εκεί για ξεσπίτωμα 
συναδέλφων γίνεται λόγος.  

✓ Να αυξηθούν οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την κάλυψη όλων των αναγκών του Πυροσβεστικού 
Σώματος, την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και την αναβάθμιση της πυρασφάλειας για το λαό. 

✓ Την πραγματική αμοιβή της υπερωριακής εργασίας όπως καταβάλλεται σε όλους τους πολιτικούς δημόσιους 
υπαλλήλους. Η συλλογή υπέρογκου αριθμού ρεπό είναι κοροϊδία, τη στιγμή που αυτά δεν χορηγούνται λόγω ελλείψεων σε 
προσωπικό. Προστασία του ωραρίου από τις καταστρατηγήσεις και τις συνεχείς επιφυλακές. 

✓ Την χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων στο σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. με πλήρη εφαρμογή των 
διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

✓ Να μην περάσει ο διπλασιασμός του χρόνου εργασίας των συναδέλφων που θα μετακινηθούν – μετατεθούν στις 
υπηρεσίες αεροδρομίων που θα λειτουργήσει η εταιρία FRAPORT, έτσι όπως προέκυψε μετά την τοποθέτηση του Αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πρόσφατο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, δηλαδή με επιβολή 24ωρης επιφυλακής. 

✓ Την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Την αποκλειστικά δημόσια, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, 
πρόνοια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Η επαγγελματική ασφάλιση που προωθούν τα προεδρεία των 
Ομοσπονδιών μας, θα μας κάνει πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών και των επιχειρήσεων υγείας. Θα παραδώσει τα 
αποθεματικά των ταμείων μας, τα δικά μας χρήματα και κρατήσεις, για να τα κάνουν επενδύσεις τα κοράκια των 
ασφαλιστικών. Αυτά και άλλα παρόμοια προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. 

✓ Την επέκταση του θεσμού βαρέων, ανθυγιεινών και επικίνδυνων επαγγελμάτων στο δημόσιο και για τους 
πυροσβέστες, καθώς αυξημένα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά την υπηρεσία μας που η έλλειψή τους 
αποτελεί τη κύρια αιτία της πλειοψηφίας των τραυματισμών και των θανάτων των συναδέλφων μας, όλα τα προηγούμενα 
χρόνια. 

✓ Την αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και όχι την υποκατάστασή τους από τον εθελοντισμό, που αξιοποιείται 
ως όχημα για να συρρικνώνεται το προσωπικό και οι υποδομές του Πυροσβεστικού Σώματος, για να καταργούνται 
δικαιώματά μας. Καμιά κατάργηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων και αναβάθμιση τους, με πλήρη στελέχωση 
σε προσωπικό, σύμφωνα με τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες, που ως στόχο θα έχουν την προστασία της 
περιουσίας του λαού μας και του δασικού πλούτου της χώρας μας. 

✓ Όχι μόνο την εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. που αφορούν ένα μέρος των μεγάλων μειώσεων που έχουμε 
υποστεί. Διεκδικούμε την πλήρη αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων στα επίπεδα του 2009, καθώς και την 
επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Στη συνέχεια να δημιουργηθεί νέο μισθολόγιο, που θα καλύπτει τις 
πραγματικές μας ανάγκες. 

✓ Ανανέωση του εξοπλισμού και των οχημάτων και χορήγηση σύγχρονων μέσων ατομικής προστασίας, για όλα τα 
συμβάντα που αντιμετωπίζουμε. 

✓ Κατάργηση του νόμου 4249 για την αναδιοργάνωση του Π.Σ., που επιβάλλει στον εργασιακό μας χώρο αρκετές 
διατάξεις που είχαν προαποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αφορμή την κρίση, θα εφαρμοστούν μέσω 
των μνημονίων (διεύρυνση ελαστικών υπηρεσιακών σχέσεων και εποχικότητας, σωρηδόν μεταθέσεις, αξιολόγηση του 
προσωπικού, συγχώνευση - κατάργηση υπηρεσιών, εμπορευματοποίηση δομών του Π.Σ. κ.ο.κ.). Κατάργηση του άρθρου 
78 του νόμου 4368/2016, που μας επιβαρύνει με νέες αρμοδιότητες (καθήκοντα οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων 
Υγείας). Κατάργηση του Π.Δ. 93/2014 που τροποποιεί τον Κανονισμό Μεταθέσεων σε βάρος των δικαιωμάτων των 
πυροσβεστών. 

Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και για την ικανοποίηση των σύγχρονων πραγματικών αναγκών μας, ενάντια στις 
πολιτικές που διαλύουν τη ζωή όλων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας, ο συνεχής αγώνας είναι ο μόνος 
δρόμος. Καλούμε όλα τα μέλη να υπερψηφίσουν την πρότασή της Ε.Α.Κ.Π., δίνοντας δυναμική αγνωστική απάντηση στην 
επίθεση που έχει εξαπολύσει και η σημερινή κυβέρνηση.  

Για  την  Ε.Α.Κ.Π. 
.Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας  

Ζαμπάτης Σπύρος 
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