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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  

ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (E.F.F.U.A) 

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ  

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενώσεων 

Πυροσβεστών (E.F.F.U.A.), σχετικά με την «Διεθνή εκστρατεία για την καταπολέμηση του καρκίνου του 

Πυροσβέστη», η Ε.Α.Κ.Π. αποκαλύπτει σε όλους τους συναδέλφους, ποια είναι η E.F.F.U.A. που 

συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Ε.Ο.Σ.Ο.) και ποιες είναι οι 

μεγάλες ευθύνες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Θεωρούμε ότι έχουμε καθήκον να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τις αντιλαϊκές θέσεις που έχει η  

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Ε.Ο.Σ.Ο.). 

Με έντεχνο τρόπο χρησιμοποίησαν το δόλωμα της αύξησης του καρκίνου στους Πυροσβέστες, θέμα 

ιδιαίτερα σοβαρό σχετικά με τους επαγγελματικούς κινδύνους και τα ζητήματα της Υγείας και Ασφάλειας. 

Θέλουν με τον τρόπο αυτό, να κρύψουν ότι αυτές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεν έχουν καμία 

σχέση με την προστασία και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Προωθούν τις 

αντεργατικές πολιτικές τις Ε.Ε. και αποδέχονται τις επεμβάσεις και τους πολέμους που δημιουργούν το 

ΝΑΤΟ και οι Η.Π.Α. 

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η πραγματική δράση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων (Ε.Ο.Σ.Ο.). 

Η Ε.Ο.Σ.Ο. αποτελεί μέρος του προπαγανδιστικού οπλοστασίου, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Αποτελούν 

μηχανισμούς ιδεολογικής και πολιτικής εξαπάτησης των εργαζομένων, ώστε να δεχτούν να γίνουν κοινωνοί 

των πολιτικών τους. 

Είναι πρόσφατα τα παραδείγματα για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων, καθώς και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συνομοσπονδιών για τους πολέμους στη Λιβύη και τη 

Συρία. Ανοιχτά καλούσαν το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., να επέμβουν για να «φέρουν τη δημοκρατία». Την ίδια ώρα 

για τους πρόσφυγες αποδέχονται την βάρβαρη πολιτική της Σέγκεν και τον κανονισμό του Δουβλίνου, που 

εγκλωβίζει στην Ελλάδα χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες και ζητάνε την αναβάθμισή του. Η Ε.Ο.Σ.Ο. 

μαζί με την Ένωση Ευρωπαίων Εργοδοτών και την Ε.Ε. υπέγραψαν κοινή δήλωση τον Μάρτη, όπου 

πρότειναν την εκμετάλλευση των προσφύγων ως φθηνό εργατικό δυναμικό, που θα αντικαταστήσει το 

γερασμένο εργατικό δυναμικό της Ευρώπης και θα ανοίξει νέα πεδία κερδοφορίας στους εργοδότες. 

Συμμετέχουν σε «κοινωνικούς διαλόγους» για πετσόκομμα μισθών, συντάξεων, δικαιωμάτων.  

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων στο Δημοψήφισμα στην Ελλάδα, όπως και 

στην Βρετανία πρόσφατα, καλούσε τους εργαζόμενους να ψηφίσουν υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε., 

είναι υπέρ των Μνημονίων!  

Είναι ενδεικτικό ότι η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων, έχουν συναινέσει σε όλα τα αντεργατικά μέτρα των τελευταίων χρόνων.  
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η Ε.Α.Κ.Π. θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ είναι ενταγμένες στη γραμμή, που όλα τα 

προηγούμενα χρόνια έχει η Ομοσπονδία. Με τις θέσεις της και τη δράση της, έχει συμβάλλει και έχει 

αποδεχθεί την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών της Ν.Δ., του ΠΑ.ΣΟ.Κ και σήμερα της 

κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ. 

Ποια αγωνιστική ενέργεια έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ για τα ζητήματα της 

Υγείας και της Ασφάλειας, για τους επαγγελματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην 

υπηρεσία μας; Τι έχει κάνει για να προστατεύσει τους συναδέλφους από τους τραυματισμούς και τα 

ατυχήματα εν ώρα υπηρεσίας που αυξάνονται συνεχώς, λόγω των μεγάλων ελλείψεων (προσωπικό, 

εξοπλισμός κ.λπ.) και της συνεχόμενης υπερεργασίας (30ωρα, 40ωρα κ.ο.κ.) κατά τη διάρκεια των 

συμβάντων; Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως όποτε η Ε.Α.Κ.Π. έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Πυροσβεστικού Σώματος για τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας, σχετικά με το σοβαρό θέμα των 

επαγγελματικών ασθενειών, δεν έχει λάβει ποτέ απάντηση. 

Επίσης πιστεύουμε ότι σε αυτά τα πλαίσια είναι ενταγμένο και το προτεινόμενο, ξαναζεσταμένο από το 

παρελθόν, σχέδιο προεδρικού διατάγματος που προωθείται από την Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και 

Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια. Με έντεχνο τρόπο και 

συγκεκριμένα στο άρθρο 16 προτείνει την καθιέρωση του 12ωρου στα συμβάντα, συμβάλλοντας με αυτόν τον 

τρόπο στη διευθέτηση της οργάνωσης του συνολικού χρόνου υπηρεσίας . 

Η Ε.Α.Κ.Π. προειδοποιεί και εφιστά την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους για τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν, από τέτοιες πρωτοβουλίες, φαινομενικά χρήσιμες, που στο βάθος τους όμως κρύβουν νέα 

αντιλαϊκά μέτρα και στόχο έχουν να καλλιεργήσουν τη συναίνεση και την αποδοχή τους, από τους 

πυροσβέστες. 

Συνάδελφοι Πυροσβέστες 

Καμιά εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού, που συμβάλλουν και συναινούν 

στην προώθηση των αντιλαϊκών πολιτικών. 

Μαζική συμμετοχή και δράση στις Ενώσεις. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας η συμμετοχή μας και η 

αγωνιστική μας δράση. Δυναμώστε τις γραμμές της Ε.Α.Κ.Π.  

Οργανώνουμε τώρα τον αγώνα μας. Διεκδικούμε την αύξηση των δαπανών από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, που για μια ακόμη χρονιά παραμένουν καθηλωμένες παρά τις σοβαρές ανάγκες και 

ελλείψεις. Απαιτούμε να σταματήσει η τριχοτόμηση του προσωπικού και ταυτόχρονα να γίνουν οι 

αναγκαίες προσλήψεις. Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες και οι ελλείψεις στον εξοπλισμό και την 

υλικοτεχνική υποδομή. Θεσμοθέτηση και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας της Υγείας και 

Ασφάλειας στο  Πυροσβεστικό Σώμα.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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