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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
 

Πάτρα 8 - 9 - 10 Ιουνίου 2015 
  

    Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, αντιπρόσωποι του 18ου τακτικού συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας μας. 

 

    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί να συμβάλλεται με την ενεργή 
συμμετοχή σας, στις εργασίες του συνεδρίου, στην κατεύθυνση ελπιδοφόρων αγωνιστικών 
αποφάσεων για τους συναδέλφους που εκπροσωπείτε και περιμένουν από εσάς να 
υπερασπιστείτε τα δικαιώματά τους. 

 

    Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που διανύουμε, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα 
επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων μας από τη συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. στη βάση 
των νέων συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. που επιφυλάσσουν νέα 
μνημόνια και νέα αντεργατικά - αντιλαϊκά μέτρα για όλους τους εργαζόμενους, διατηρώντας 
παράλληλα και τα αντιλαϊκά μέτρα που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.  

 

    Απαρχή θα αποτελέσουν, το νέο φορομπηχτικό σύστημα με διατήρηση και αύξηση των 
φόρων και των χαρατσιών, το νέο ασφαλιστικό με αύξηση των ορίων ηλικίας και 
περιορισμό των πρόωρων συντάξεων (όπου μέσα σε αυτές εντάσσονται και οι 
πυροσβέστες και οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας), ενώ προοπτικά θα επέλθουν νέες 
μειώσεις μισθών από τη δημιουργία ενιαίου μισθολογίου, όπως και νέες μειώσεις στα 
οδοιπορικά έξοδα.                             

 

    Και η σημερινή κυβέρνηση συνάδελφοι, δεν είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις ούτε στα 
μικρά, ούτε στα μεγάλα προβλήματα των πυροσβεστών, όπως και όλων των εργαζομένων.  

 

 Διατηρεί όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο και κυρίως τον αντεργατικό - αντιλαϊκό 
νόμο της ψευδεπίγραφης αναδιοργάνωσης του Π.Σ. (Ν. 4249/2014), που υποσχόταν 
προεκλογικά ότι θα καταργήσει. 

 Αποκλείει τους πυροσβέστες από την εκπροσώπησή τους σε διαδικασίες που τους 
αφορούν άμεσα, όπως από την επιτροπή της σύνταξης του νέου κανονισμού 
μεταθέσεων, δείχνοντας ότι και ο νέος κανονισμός θα κινηθεί στα πλαίσια των 
αρνητικών και αντιδραστικών σχεδιασμών, των προηγούμενων κυβερνήσεων. 

 Αφήνει άθικτο όλο το εργασιακό καθεστώς που ισοπέδωσε τους μισθούς μας, 
συνέτριψε τα δικαιώματά μας και οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των εργατικών 
ατυχημάτων και των θανόντων συναδέλφων εν ώρα υπηρεσίας. 

  

   Επιβάλλεται εδώ και τώρα να οργανωθεί αντίσταση και αγώνας, για να εμποδίσουμε την 
επιβολή των επερχόμενων νέων αντιλαϊκών μέτρων και να διεκδικήσουμε ότι δικαιούμαστε 
από τη δουλειά μας, για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. 
   

  Το προεδρείο της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ), δεν οργανώνει αγωνιστικές διεκδικήσεις 
διευκολύνοντας τις εκάστοτε κυβερνήσεις και βάζει πλάτη στην επέλαση των πολιτικών που 
ισοπεδώνουν τη ζωή μας.  Η δραστηριότητά του εξαντλείτε: 

 Στο διάλογο με τις κυβερνήσεις, και να καλεί τους εργαζόμενους σε συμμετοχή σε 
κινητοποιήσεις που δεν αποκαλύπτουν την ουσία της κυβερνητικής πολιτικής, 
μόνο και όποτε αποφασίσουν οι Ομοσπονδίες των αστυνομικών και των λιμενικών και 
συνεχίζει να παραπλανεί για δήθεν δικαίωση των αιτημάτων μας, αποκλειστικά και 
μόνο με τη συνέχιση των δικαστικών αγωγών. 

 Στο να συμβάλει με την τακτική του στην υπονόμευση των δικαιωμάτων των 
πυροσβεστών όπως, στη δημόσια επικουρική ασφάλιση, την υγειονομική 
περίθαλψη, τη χορήγηση της βραχείας άδειας στους νέους συναδέλφους μας, αλλά 
και στο δίκαιο αίτημα για τη θεσμοθέτηση της αμοιβής της υπερεργασίας. 



  Μεγάλη ευθύνη στην υπονόμευση των περισσότερων δικαιωμάτων και στην απουσία 
αγωνιστικού - διεκδικητικού πλαισίου, φέρουν και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
και ΑΕΠ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, με τη στάση, την ανοχή τους και την ανάλωση σε δευτερεύοντα 
ζητήματα, αλλά κυρίως με την έλλειψη προτάσεων για δυναμικές μορφές αγώνα, όπως 
προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με τις θέσεις, τις προτάσεις και τη δράση της, 
αγωνίζεται για να συσπειρώσει τους πυροσβέστες, ώστε να συμβάλλουν στην ενίσχυση, 
τη μαζικοποίηση και την ανασύνταξη των συνδικαλιστικών μας οργάνων. 
  

  Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να βοηθάμε τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν 
καταστρατηγήσεις εργασιακών δικαιωμάτων και να εμποδίζουμε την υλοποίηση αρνητικών 
σχεδιασμών όπως η κατάργηση - συγχώνευση πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων.  

 

  Αποσπάσαμε κατακτήσεις, όπως το επίδομα στους τραυματισμένους εν υπηρεσία 
συναδέλφους, η χορήγηση γονικών αδειών και διευκολύνσεων έστω και με μερική 
εφαρμογή του μέτρου και οι προσλήψεις συγγενών θανόντων συναδέλφων εν υπηρεσία. 

  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι σας ΚΑΛΟΥΜΕ: 

 Nα μην επιτρέψετε τον εκφυλισμό των εργασιών του συνεδρίου. 
 Να καταψηφίσετε τον απολογισμό του προεδρείου της Ομοσπονδίας που κινείτε στη 

λογική του συμβιβασμού και της ενσωμάτωσης, που δεν οργανώνει τους 
πυροσβέστες σε αγωνιστική κατεύθυνση και εναρμονίζεται πλήρως με τις πολιτικές 
κυβερνητικές επιλογές, κόντρα στα συμφέροντά μας. 

 Να καταψηφίσετε τις τροποποιήσεις στο καταστατικό της Ομοσπονδίας, που 
επιχειρεί να μεθοδεύσει το προεδρείο, προκειμένου να παρατείνει τη διατήρηση των 
αρνητικών για τους εργαζόμενους συσχετισμών στις Διοικήσεις των συνδικαλιστικών 
οργάνων και να αφαιμάξει οικονομικά τα πρωτοβάθμια σωματεία. 

    Αποτελεί ηθική σας υποχρέωση απέναντι σε όσους συναδέλφους σας εμπιστεύτηκαν 
με την ψήφο τους για να είστε σήμερα εδώ στις εργασίες του συνεδρίου μας, να πάρετε 
θέση και να παλέψετε μαζί μας για να ψηφιστεί και να υλοποιηθεί άμεσα η πρόταση της 
Ε.Α.Κ.Π. που περιλαμβάνει στο διεκδικητικό της πλαίσιο την έναρξη κινητοποιήσεων, μέσα 
στην αντιπυρική περίοδο, για όλα τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν όπως: 
 

  Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η ανανέωση του εξοπλισμού και η χορήγηση 
μέσων ατομικής προστασίας για όλα τα συμβάντα που αντιμετωπίζουμε.  

 

 Η θέσπιση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία, που η έλλειψή τους αποτελεί τη κύρια αιτία της 
πλειοψηφίας των τραυματισμών και των θανάτων των συναδέλφων μας όλα τα 
προηγούμενα χρόνια. 

 

 Η μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις, των 5ετούς θητείας και των 
συμβασιούχων συναδέλφων.  

 

 Η κατάργηση του νόμου της υποτιθέμενης αναδιοργάνωσης του Πυρ/κού Σώματος. 

 

 Η αποκατάσταση των συναδέλφων μας από τις άδικες και παράνομες αποφάσεις 
του Συμβουλίου Μεταθέσεων.  

 

 Η αμοιβή της υπερωριακής εργασίας και η καταβολή όλων των οικονομικών 
οφειλών. 

 

 Η ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα - Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά. 
 
 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ  
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