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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Τη Δευτέρα 10 Απριλίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), 

με θέματα τον Διοικητικό και τον Οικονομικό Απολογισμό της Ομοσπονδίας, την πραγματοποίηση του 

ετήσιου τακτικού συνεδρίου και την ενημέρωση από τα προεδρείο για τις τρέχουσες εξελίξεις που 

αφορούν το χώρο μας.  
 

  Οι τοποθετήσεις του προεδρείου της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

με τη στήριξη και των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) και των άλλων παρατάξεων (ΑΕΕΠ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, απουσίαζε η 

παράταξη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ), αναλώθηκαν περισσότερο στην περιγραφή των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες που ξεσπιτώθηκαν παρά τη θέλησή τους στις Π.Υ. των αεροδρομίων, 

στη διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από την έλλειψη υποδομών στέγασης των 

συναδέλφων, καθώς και σε ενέργειες των κατά τόπους Δημάρχων για τη διαμονή των πυροσβεστών. 

Αναφέρθηκαν ξανά και στη γνωστή πλέον πρακτική των δικαστικών προσφυγών, που έχει στόχο να 

καθησυχάσει τους συναδέλφους και να τους αποπροσανατολίσει από τις αγωνιστικές διεκδικήσεις. Στην 

ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι ανακοινώσεις του προεδρείου της Ομοσπονδίας, το προηγούμενο 

διάστημα.   

Ξεχώρισε όμως η πρόσφατη ανακοίνωση της ΑΕΠ Π , που για ακόμη μία φορά υπερασπίστηκε τις 

πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και για το ζήτημα του ξεπουλήματος υποδομών μεταφοράς της 

χώρας αυτή την φορά, όπως είχε κάνει και για τις ανατροπές στον κανονισμό μεταθέσεων. Κατ άλλα 

εκφράζει και την συμπάθεια της για τους συναδέλφους που ξεσπιτώθηκαν εξ αιτίας αυτής της πολιτικής.   
 

 Στις τοποθετήσεις της η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ανέφερε τα πρόσφατα μεγάλα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι από το ξεσπίτωμα με τις μεταθέσεις και τις άθλιες 

συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές που μετατέθηκαν όπου ορισμένοι κοιμούνται σε ράντζα μέσα σε 

χώρους 2Χ2 χωρίς θέρμανση και ορισμένοι στα ΙΧ αυτοκίνητά τους. Την επικείμενη κατάργηση 

Π.Υ. και Π.Κ. που αναμένεται άμεσα, καθώς και τη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας που θα 

ενταθούν ακόμα περισσότερο την αντιπυρική περίοδο.  

Προτείναμε να γίνουν από το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ περιοδείες σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας, 

να πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις και να κλιμακωθούν μέσα στην αντιπυρική περίοδο.  

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας, ενώ θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, μαζί με 

τους 5ετείς και τους συμβασιούχους συναδέλφους και μαζί με το λαό, κινείται στην αντίθετη 

κατεύθυνση. Για τους λόγους αυτούς και για τη συνολική απουσία της πλειοψηφίας της 

Ομοσπονδίας από συνεχείς αγωνιστικές δράσεις, η Ε.Α.Κ.Π. καταψήφισε τον Διοικητικό 

Απολογισμό του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 

  Για τα παραπάνω ζητήματα καμιά κουβέντα δεν έγινε από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας για 

περιοδείες σε υπηρεσίες, για αγώνες και για κινητοποιήσεις για όλα τα σημαντικά προβλήματα και τις 

πρωτόγνωρες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες και το Πυροσβεστικό Σώμα, με άμεσο 

αίτημα την κατάργηση των προεδρικών διαταγμάτων που ξεσπιτώνουν τους συναδέλφους με μεταθέσεις 

και μετακινήσεις και όχι τη διαχείριση της εξαθλίωσης που βιώνουν. Να επιστρέψουν στα σπίτια τους 

όλοι οι συνάδελφοι που μετατέθηκαν χωρίς τη θέλησή τους και μέχρι τότε να εξασφαλιστεί η 

δωρεάν σίτιση και η διαμονή τους σε κατάλληλες κατοικίες, με ευθύνη του κράτους. Να αυξηθούν 

οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το Π.Σ., να μονιμοποιηθούν όλοι οι 5ετείς και 

συμβασιούχοι συνάδελφοι και να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.    

  Στο Διοικητικό Συμβούλιο παραβρέθηκε μετά από πρόκληση του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  και 

κλιμάκιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.), όπου ενημερώθηκε για τα 
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προβλήματα των πυροσβεστών και τοποθετήθηκε για το πρόγραμμα του κόμματος για τους 

πυροσβέστες και το Π.Σ. Στην τοποθέτησή της η Ε.Α.Κ.Π. πέραν από την ανάλυση των προβλημάτων 

και των διεκδικήσεων για τα δίκαια αιτήματα μας, ανέφερε ότι την ίδια πολιτική των προηγούμενων 

κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. εφαρμόζει και υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.  

Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται, και σε ότι αφορά τη συρρίκνωση του Π.Σ. και του μόνιμου προσωπικού 

και στη διατήρηση του τριχοτομημένου προσωπικού (μόνιμοι, 5ετούς θητείας, συμβασιούχοι) και στην 

εφαρμογή του νόμου 4249/2014 που προβλέπει την υλοποίηση όσων γίνονται σήμερα στο Π.Σ. με τις 

συμβάσεις - συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, τις μεταθέσεις, την κατάργηση πυροσβεστικών 

υπηρεσιών, την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων και την ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας 

(βλέπε δηλώσεις του Αρχηγού σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας) όπως είχε γίνει και το 2009 

επί κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την απόπειρα για επιβολή του 12ώρου  κ.α. 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφασίστηκε το ετήσιο τακτικό πανελλαδικό συνέδριο 

της Ομοσπονδίας, να πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Μαΐου στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Τιτάνια). 
    

  Η Ε.Α.Κ.Π. με αφορμή όλες αυτές τις ραγδαίες αρνητικές εξελίξεις που ξεδιπλώνονται 

καθημερινά στο Πυροσβεστικό Σώμα με ευθύνη της κυβέρνησης  σας καλεί: 

 Να συμμετέχετε μαζικά στις Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων ενώσεων που ανήκετε και 

να απαιτήσετε να παρθούν αποφάσεις για άμεσες και μαζικές κινητοποιήσεις.  

 Στην βάση των αποφάσεων των Γ.Σ. και των ψηφισμάτων που θα κατατεθούν  από την ΕΑΚΠ, 

σύμφωνα με το πλαίσιο δράσης της, να απαιτήσετε από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των 

ενώσεων σας, να παρθούν στο συνέδριο αποφάσεις για έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων και 

κλιμάκωσή τους μέσα στην αντιπυρική περίοδο.  

Η ΕΑΚΠ σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά στις εργασίες του  συνέδριου.    

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 


