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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Αθήνα  19-20 Μαΐου 2017 

  Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, σύνεδροι του 21ο τακτικού απολογιστικού συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας μας. 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί να στηρίξετε το αγωνιστικό διεκδικητικό 
πλαίσιο της παράταξης μας, το μόνο που πραγματικά δίνει λύση στα τεράστια εργασιακά 
προβλήματα του κλάδου μας αλλά και της πυρασφάλειας της χώρας.  

  Οφείλουμε σαν εκπρόσωποι των συναδέλφων μας να οργανώσουμε την αντεπίθεση του 
συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση, σε κάθε εργασιακό δικαίωμα που 
έχει απομείνει, από την κυβέρνηση.  

  Και σε αυτό το Συνέδριο οι προειδοποιήσεις μας επαληθεύονται με τον χειρότερο τρόπο. Η 
κυβέρνηση συνεχίζει να παρέχει απλόχερα τις υπηρεσίες της στο μεγάλο κεφάλαιο ξεπουλώντας την 
δημόσια περιουσία ενώ ταυτόχρονα τσακίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και 
μειώνει το αφορολόγητο όριο συμπιέζοντας έτσι και άλλο τα ήδη πενιχρά εισοδήματα.   

  Οι εξελίξεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και αυτές επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις μας  αφού 
είναι ήδη νόμος του κράτους το νέο μισθολόγιο που θα πετσοκόψει κι άλλο τους μισθούς μας. Οι 
δαπάνες για την πυρασφάλεια της χώρας παραμένουν καθηλωμένες και πολύ πίσω από τις 
πραγματικές ανάγκες. Αναγκαζόμαστε να εργαστούμε με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, 
εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας ενώ με περίσσια σπουδή η κυβέρνηση τροποποίησε τον 
κανονισμό μεταθέσεων ώστε να εξυπηρετηθεί η ιδιωτική  εταιρεία fraport, ξεσπιτώνοντας πολλούς  
συναδέλφους.  

Μπροστά μας είναι η περαιτέρω ολική αναθεώρηση του κανονισμού μεταθέσεων, για να λυθούν 
πλήρως τα χέρια της κυβέρνησης σχετικά με την δυνατότητα που θέλει να έχει, ώστε να μεταθέτει 
και να μετακινεί μαζικά, προκειμένου να καλύπτει ευκαιριακά και κατά περίπτωση τα κενά που 
δημιουργεί στις δομές της πυρασφάλειας η αντιλαϊκή πολιτική της.  

Επίσης μπροστά μας είναι και το προσχεδιασμένο κλείσιμο υπηρεσιών και κλιμακίων και οι 
περαιτέρω αλλαγές στο ωράριο, με σκοπό την κάλυψη μέσω των επιφυλακών των πάγιων και 
διαρκών αναγκών του Π.Σ.   

 Το προεδρείο  της Ομοσπονδίας μας, αντί να οργανώσει και να κινητοποιήσει τους συναδέλφους, 
αντίστοιχα με την επίθεση που δεχόμαστε, διεκδικεί ρόλο κοινωνικού εταίρου στα αντιλαϊκά μέτρα, 
ενώ δίνει άλλοθι στην κυβέρνηση με προτάσεις όπως αυτή του κανονισμού μεταθέσεων, η οποία 
κινείται στην ίδια λογική με αυτή της κυβέρνησης.  

Επιλέγει την απομόνωση από το εργατικό κίνημα συμμετέχοντας σε κινητοποιήσεις μόνο με τα 
σώματα ασφαλείας σαν να μην έχουμε τα ίδια συμφέροντα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους 
καλλιεργώντας έτσι αυταπάτες στους συναδέλφους ότι εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό και δεν θα μας 
πιάσουν τα μέτρα όπως τους άλλους.  



Παρά τις μεγαλόστομες κατά καιρούς δηλώσεις τους για δήθεν συμπόρευση με τον λαό που 
υποφέρει από τις ίδιες πολιτικές που μας εξαθλιώνουν μέχρι και στην προχτεσινή κινητοποίηση 
κάλεσαν σε ξεχωριστή συγκέντρωση. Το ίδιο και οι υπόλοιπες παρατάξεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
όπου αν στην καλύτερη περίπτωση δεν καταγγέλλουν την στάση του προεδρείου συνηγορούν στην 
διαμόρφωση των προτάσεων και την πρακτική του που κρατά καθηλωμένους και αδρανείς του 
συναδέλφους ενώ κατά καιρούς επιτίθενται σύσσωμοι στην Ε.Α.Κ.Π.  όταν απαιτεί να παρθούν 
αγωνιστικές πρωτοβουλίες από την Ομοσπονδία.    

  Συναδέλφισσες - συνάδελφοι πυροσβέστες, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών δεν 
περιορίζεται μόνο σε διαπιστώσεις ούτε αρκείται στην επιβεβαίωση των προβλέψεων της. Σε κάθε 
συνέδριο,  όπως και σε αυτό,  προτείνουμε άμεσα την έναρξη δυναμικών κινητοποιήσεων και μέσα 
στην  αντιπυρική περίοδο. Προσπαθούμε με τις λίγες δυνάμεις μας να το κάνουμε αυτό πράξη και σε 
πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε όσες περιφέρειες έχουμε δυνάμεις. Παλεύουμε καθημερινά να 
στηρίξουμε κάθε συνάδελφο σε ότι πρόβλημα αντιμετωπίζει υποκαθιστώντας πολλές φορές και την 
Ομοσπονδία και τις πρωτοβάθμιες ενώσεις.   

Άλλωστε ο πλούσιος αγωνιστικός απολογισμός της δράσης μας και για αυτήν την περίοδο που 
μεσολάβησε από το 20ο Συνέδριο μέχρι και σήμερα, που έχετε ήδη στα χέρια σας, καταδεικνύει ότι 
δεν μένουμε στα λόγια, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ & ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΑΣΤΕ για να βάλουμε εμπόδια στις 
αντεργατικές – αντιλαϊκές πολιτικές , να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας 
μονίμων , πενταετών και εποχικών. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ & ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ λύσεις για τα μεγάλα και για τα 
καθημερινά προβλήματα που ταλανίζουν την ζωή μας και την ζωή των οικογενειών μας.   

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι για τους παραπάνω λόγους είναι χρέος μας να στηρίξουμε την 
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών και να συμβάλουμε στην λήψη αγωνιστικών αποφάσεων 
για να ανταποκριθούμε στην αγωνία των συναδέλφων που εκπροσωπούμε μπροστά στον 
αρμαγεδώνα των μέτρων που περνάνε κάθε μέρα εις βάρος μας.   

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 


