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ΠΑΤΡΑ  8 ΜΑΡΤΙΟΥ  2017                           Προς:  Όλους τους συναδέλφους (Μόνιμους - Πενταετής        

                                                                                        και συμβασιούχους Πυροσβέστες)      

                                                                                        Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων  

                                                                       Κοιν/ση:  Μ.Μ.Ε.                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Ε.Α.Κ.Π. από την μέρα ίδρυσης της, αγωνίζεται με συνέπεια για τα δίκια των υπαλλήλων του 

Πυροσβεστικού Σώματος, μονίμων και συμβασιούχων.  

Έχοντας μιλήσει από πολύ νωρίς για τις σημερινές αρνητικές και επικίνδυνες εξελίξεις, κάλεσε τους 

συνάδελφους πυροσβέστες όχι μόνο να μην κάνουν βήμα πίσω, αλλά να οργανώσουν άμεσα την 

αντεπίθεση τους παλεύοντας μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους, ενάντια στην πολιτική της 

κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ., που συνεχίζει και διευρύνει την πολιτική των προηγούμενων 

κυβερνήσεων Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, oι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που υπάρχουν στο χώρο 

μας, συνειδητά προσπάθησαν και συνεχίζουν να προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν για τις 

αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρουν οι αντεργατικές - αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες ανατρέπουν 

εργασιακά μας δικαιώματα και απαξιώνουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος πυρασφάλειας της 

χώρας, αποδυναμώνοντάς το συνεχώς σε βάρος του λαού. 

Η Ε.Α.Κ.Π. πάλεψε και συνεχίζει να παλεύει αταλάντευτα για την ισχυροποίηση και μαζικοποίηση των 

συνδικαλιστικών μας οργάνων, για την ενότητα υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, ανεξαρτήτου 

υπηρεσιακής σχέσης, βαθμολογικής ή άλλης διάκρισης, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματά μας μέσα 

από μια ενιαία συνδικαλιστική εκπροσώπηση.    

Έχουν αποκτήσει πλέον μεγάλη αρνητική εμπειρία οι εργαζόμενοι από την πολυδιάσπαση των 

συνδικαλιστικών φορέων στο Π.Σ. , που ενώ διαχωρίζει σκόπιμα τους εργαζόμενους σε μόνιμους, 

Αξιωματικούς, χαμηλόβαθμούς, πενταετής, συμβασιούχους, πενταετής εξ ιδιωτών και πάει λέγοντας, δεν 

εμποδίζει όμως τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού σε όποιο φορέα και αν ηγούνται να 

συνεργάζονται φανερά και συγκαλυμμένα μεταξύ τους για να υπηρετήσουν τις εκάστοτε κυβερνητικές 

επιδιώξεις.    

Οι προσπάθειές της Ε.Α.Κ.Π. όμως βρήκαν σθεναρή αντίσταση και εμπόδια από δυνάμεις του 

κυβερνητικού συνδικαλισμού όλων των υπηρεσιακών σχέσεων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου οι δυνάμεις της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης 

Πυροσβεστών (πρώην ΠΑ.Σ.Κ.Π.) και της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ., αρνήθηκαν με λυσσαλέο τρόπο να εγγράψουν 

συναδέλφους Π.Π.Υ. στην Ένωσή μας, παρότι είχαν εκφράσει και εγγράφως την επιθυμία τους. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, η  Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας στην βάση ύπαρξης όλων αυτών των 

τεχνιτών εμποδίων για την ενότητα των εργαζομένων που βάζουν με πείσμα οι εκπρόσωποι του 

κυβερνητικού συνδικαλισμού, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και οργανώνει ανοιχτή συζήτηση - διάλογο 

για τις εξελίξεις που αφορούν το εργασιακό μας και οικογενειακό μας μέλλον.   
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Απευθύνει κάλεσμα για ενεργή συμμετοχή σε κάθε συνάδελφο (Μόνιμο - Πενταετή και 

Συμβασιούχο) που υπηρετεί στην Περ/ρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.   

Η πρωτοβουλία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

12/03/2017 και ώρα 11:00 το πρωί στην αίθουσα Pressroom του Παμπελοννησιακού Εθνικού 
Σταδίου (Λεωφόρος Πατρών – Κλάους Κουκούλι Πάτρα). Θα διεξαχθεί συζήτηση για τα προβλήματα 

που μας απασχολούν, καθώς και τον τρόπο που θα πρέπει να οργανώσουμε και να ισχυροποιήσουμε την 

πάλη μας, για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.  

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου 

μέσα από τον οποίο μπορούν να αναδειχθούν τρόποι για την αντιμετώπιση των όποιων αρνητικών 

εξελίξεων γύρω από τα προβλήματα που βιώνουμε.  

Πρέπει να βάλουμε τέρμα στις αυταπάτες και το καλλιεργούμενο κλίμα της συναίνεσης και της ανοχής 

στις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν. Απαιτείται ενιαίος, συνεχής, οργανωμένος αγώνας, για να 

προασπίσουμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας, διεκδικώντας: 

• Τη 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.  

• 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. 

• 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.  

• 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 στους ένστολους υπαλλήλους των Σ.Α. όπως 

καταβάλλεται και σε όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Η τακτική του συμψηφισμού 

των υπερωριών με τα ρεπό θα πρέπει να σταματήσει, είναι κοροϊδία, τη στιγμή μάλιστα που αυτά 

δεν χορηγούνται λόγω ελλείψεων σε προσωπικό. 

• 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. Με τον Κανονισμό, μας φορτώνουν με νέα οικονομικά βάρη και διαλύουν την 

υπηρεσιακή και οικογενειακή μας ζωή. 

• 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. 

• 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. 

 



 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,  απαιτείται οργάνωση και συνεχής αγώνας από όλους μας με ενεργή 

συμμετοχή. Να οργανώσουμε τον αγώνα μας σε κάθε υπηρεσία. Οι Ενώσεις να πάρουν αποφάσεις για 

οργάνωση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Να σπάσουμε τα εμπόδια που βάζουν στην ενότητα και 

την ισχυροποίηση - μαζικοποίηση των συνδικαλιστικών μας οργάνων οι δυνάμεις του κυβερνητικού 

συνδικαλισμού.  

Ο κατακερματισμός δυνάμεων και η πολυδιάσπαση σε συνδυασμό με την περιχαράκωση στα στενά 

πλαίσια των ένστολων, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα μας, αλλά τους σχεδιασμούς κυβερνήσεων που 

έτσι ξεθεμελιώνουν κάθε δικαίωμά μας όπως και τους σχεδιασμούς του κυβερνητικού συνδικαλισμού 

που βάζει πλάτη στην υλοποίηση των προαναφερόμενων πολιτικών.  

Επιβάλλεται λοιπόν η συμμετοχή μας στους αγώνες όλων των εργαζομένων και του λαού με 

κατεύθυνση την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. 

Είναι επικίνδυνη και τουλάχιστον ύποπτη, η λογική που πάνε να περάσουν, την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, στρέφοντας την προσοχή και το μένος της μίας κατηγορίας εργαζομένων ενάντια στην άλλη, για 

τα προβλήματα που δημιούργησαν σε όλους μας οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις {βλ. ανακοίνωση 

Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. 06/03/2017 «Άμεση σύγκλυση έκτακτων συνελεύσεων και συμβουλίου προέδρων καθώς 

και αυξημένη επαγρύπνηση για την διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των 

συναδέλφων καθώς και ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας»}. Τις οποίες μεθοδεύσεις όχι μόνο 

ανέχτηκαν και ευνόησαν, αλλά δημιουργούσαν αυταπάτες μέχρι και την τελευταία στιγμή  για ευνοϊκές 

εξελίξεις.  

Είναι πολύ όψιμο το ενδιαφέρον τους για να είναι αληθινό.  

Την στιγμή δηλαδή που απαιτείται ενότητα όλων των εργαζομένων του Π.Σ., για να αντιμετωπιστούν 

από κοινού τα μεγάλα προβλήματα, το να δαιμονοποιούνται οι αυταρχικές συμπεριφορές από όπου και 

αν προέρχονται, πατώντας όντως σε υπαρκτά μεμονωμένα περιστατικά, που δυστυχώς μόνο η Ε.Α.Κ.Π. 

καταγγέλλει χρόνια τώρα, αλλά και πρόσφατα {βλ. καταγγελία Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας 

http://eakp.gr/view.php?type=news2&show=3676}, προσφέρονται πολύ καλές υπηρεσίες στις 

κυβερνητικές μεθοδεύσεις που διαιωνίζουν το διαίρει και βασίλευε και την εργασιακή ανασφάλεια.  

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  

Την Κυριακή 12/03/2017 όλες και όλοι συμμετέχουμε στη συζήτηση – διάλογο που οργανώνεται με 

πρωτοβουλία της  Ε.Α.Κ.Π. αναλύοντας τις εξελίξεις, χαράζοντας το σχεδιασμό της δράσης μας για 

μια ζωή με αξιοπρέπεια. 

ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας 

Βουτσινάς Ευθύμιος   6974385911 

Ζαμπάτης Σπυρίδων   6934865812 

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος 6972929122 
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