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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι 

    Η Ε.Α.Κ.Π. χαιρετίζει την αγωνιστική διάθεση των συναδέλφων που παραβρέθηκαν 

σήμερα στη σύσκεψη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα. 

Παρ’ όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης αυτής της πρωτοβουλίας από δυνάμεις του 

κυβερνητικού συνδικαλισμού, Πυροσβέστες μόνιμοι και Πενταετούς Υποχρέωσης 

βρεθήκαμε, ανταλλάξαμε απόψεις για την οργάνωση του αγώνα μας και την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που μας απασχολούν, ειδικά μετά και τις τελευταίες 

αρνητικές εξελίξεις στον εργασιακό μας χώρο.  

Η Ε.Α.Κ.Π. δεσμεύεται πως παρόμοιες πρωτοβουλίες θα πάρει και σε άλλες περιοχές 

της χώρας μας. 

Παραθέτουμε το αποτέλεσμα της συζήτησης που αποτυπώνεται στο ψήφισμα που 

ακολουθεί. 
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

    Σήμερα 12-3-2017 όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα μόνιμοι,  πενταετούς 

θητείας και εποχικοί, που παραβρεθήκαμε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα, 

αποφασίσαμε μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να βρούμε λύση στα κοινά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να 

συντονίσουμε τον αγώνα μας.  

   Ενωμένοι, μακριά από τις τεχνητές διαχωριστικές γραμμές που έντεχνα προσπαθούν να μας 

επιβάλουν πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές που 

εφαρμόζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και καταργούν τα όποια εναπομείναντα εργασιακά μας 

δικαιώματα.  

   Οι τελευταίες αρνητικές εξελίξεις σε ζητήματα που μας αφορούν, μόνο αδιάφορους δεν μπορεί να 

μας αφήνουν, αφού θα επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό μαρασμό και αποδιοργάνωση του 

ήδη επιβαρυμένου οικογενειακού μας προγραμματισμού. 

✓ Η τριχοτόμηση του προσωπικού του Π.Σ. και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, έχουν     

δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Π.Σ..  

Η εργασιακή ομηρεία των συναδέλφων Π.Π.Υ. και των συμβασιούχων 

πυροσβεστών συνεχίζεται για δύο δεκαετίες, όταν οι ανάγκες στο Π.Σ., την 

δασική υπηρεσία και την πολιτική προστασία ήταν τεράστιες για τις ήδη 

υπάρχουσες αρμοδιότητες, και αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο από την 

παραχώρηση υπηρεσιών πυρασφάλειας στους επιχειρηματικούς ομίλους που η 

κυβέρνηση παραχώρησε την εκμετάλλευση των Εθνικών Οδών και των 

Αεροδρομίων της χώρας. 

✓ Oι προειδοποιήσεις μας δυστυχώς επαληθεύτηκαν. Οι τροποποιήσεις του 

Κανονισμού Μεταθέσεων, τον έστρεψαν σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Η 

εφαρμογή τους ήδη πήρε σάρκα και οστά. Με τις προχθεσινές αποφάσεις των 

υπηρεσιακών συμβουλίων, ξεσπιτώνεται ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων 

(συμπεριλαμβανομένων και των Π.Π.Υ. που εντάχθηκαν σ’ αυτόν) στην 

προσπάθεια να «μπαλώσουν» τα τεράστια κενά που υπάρχουν ανά τη χώρα. Το 

γεγονός ότι θα κληθούν να προσφέρουν υπηρεσίες,  εκατοντάδες χιλιόμετρα 

μακριά από τις οικογενειακές τους εστίες, στα ποιο ακριβά και κοσμοπολίτικα 

νησιά, υπάλληλοι του Π.Σ. με μισθούς των 750 ευρώ, αποκαλύπτει τον βαθμό 

εξόντωσης που θα υποστούν όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν και από την σημερινή κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. τα 

συμφέροντα των μονοπωλίων.   

✓ Μετά απ’ όλες αυτές τις εξελίξεις, το ωράριό μας θα βρεθεί στο στόχαστρο αφού 

θα κληθούμε να εργαστούμε κάτω από εξαντλητικά ωράρια με χιλιάδες ώρες 

απλήρωτης εργασίας. 

✓ Νέες μειώσεις των αποδοχών μας θα επέλθουν με τα καινούρια μέτρα που 

αναμένονται και σε συνάρτηση με την εξαντλητική φοροληστεία, θα επιβαρυνθεί 

ακόμη περισσότερο ο οικογενειακός μας προγραμματισμός.  

✓ Η εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων, καταργεί την υποχρέωση του κράτους 

στην καθολική ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 

εργαζομένων, φορτώνοντας στις πλάτες μας νέα δεινά. 



     Εμείς οι εργαζόμενοι στο Π.Σ., έχουμε πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία από τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής των μέτρων, που ως αποτέλεσμα έχουν την καταρράκωση της ζωής μας. 

Αντιλαμβανόμαστε πως η αντεργατική – αντιλαϊκή λαίλαπα θα έχει συνέχεια. Μπροστά σ’ αυτή την 

κατάσταση ΕΝΩΜΕΝΟΙ μόνιμοι, Π.Π.Υ., εποχικοί πυροσβέστες μαζί με τους εργαζομένους στο 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολουμένους, τους ανέργους και τη 

νεολαία, να οργανώσουμε μαζικούς αγώνες που ως στόχο θα έχουν την προβολή ενός διεκδικητικού 

πλαισίου πάλης, μέσα από το οποίο θα αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής μας και η άρτια παροχή 

πυρασφάλειας για τη χώρα μας. 

Διεκδικούμε: 

✓ Τη άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών, 5ετών και 

εποχικών και όχι ένα μέρος αυτών, όπως προτείνουν οι συνδικαλιστικές μας 

ηγεσίες. Να καταργηθούν τώρα οι ελαστικές σχέσεις εργασίας στο προσωπικό του 

ΠΣ.  

✓ Νέο αξιοκρατικό Κανονισμό Μεταθέσεων, που ως προϋπόθεση θα έχει την 

πρόσληψη με σταθερή σχέση εργασίας προσωπικού για την κάλυψη των κενών 

οργανικών θέσεων. Όχι στο ξεσπίτωμα των πυροσβεστών, δεδομένου ότι αυτό δεν 

λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα, αλλά δημιουργεί και νέο στις περιοχές από τις 

οποίες μετατίθενται οι συνάδελφοι.  Όχι στις προτάσεις του προεδρείου και της 

πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας των πυροσβεστών (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), όπου και εκεί 

για ξεσπίτωμα συναδέλφων γίνεται λόγος.  

✓ Διεκδικούμε την πραγματική αμοιβή της υπερωριακής εργασίας όπως 

καταβάλλεται σε όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Η συλλογή 

υπέρογκου αριθμού ρεπό είναι κοροϊδία, τη στιγμή που αυτά δεν χορηγούνται λόγω 

ελλείψεων σε προσωπικό.  

✓ Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Απαιτούμε αποκλειστικά 

δημόσια, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη για όλους. Καταγγέλλουμε τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μας, που 

προωθούν τα επαγγελματικά ταμεία που θα φορτώσουν το βάρος της ασφάλισης 

στις πλάτες μας, εξυπηρετώντας τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και 

επιχειρήσεις υγείας.  

✓  Την ένταξη του επαγγέλματός μας στα βαρέα, επικίνδυνα και ανθυγιεινά.  

✓  Την θεσμοθέτηση υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς μας χώρους. 

✓  Την αναδιοργάνωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις πραγματικές 

ανάγκες, που ως στόχο θα έχουν την προστασία της περιουσίας του λαού μας και 

του δασικού πλούτου της χώρας μας.  

✓ Την εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. που αφορούν ένα μέρος των μεγάλων 

μειώσεων που έχουμε υποστεί.  

✓ 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. 
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