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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
   

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Την Παρασκευή 03 - 04 - 2015 πραγματοποιήθηκε η τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Έπειτα και από την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε από το προεδρείο 
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που στελεχώνουν οι παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, προέκυψαν τα εξής: 
 

 Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που κοινοποιήθηκε στο συμβούλιο, 
αποκαλύπτεται ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει την απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, στο σύνολό της και να επιστρέψει όλα τα χρήματα που περικόπηκαν 
από το ένστολο προσωπικό της χώρας, με τον νόμο 4093/2012. (βλέπε αναλυτικά στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Κ.Π.) Παρόλα αυτά, συνεχίζεται η παραπλάνηση και ο αποπροσανατολισμός των συναδέλφων 
από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των σωμάτων ασφαλείας, με τη συνέχιση των δικαστικών αγωγών για 
τα αναδρομικά του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

  

Αποκαλύπτεται επίσης, η νέα επερχόμενη μείωση των αποδοχών των ένστολων όπως και όλων των 
δημοσίων υπαλλήλων με την επικείμενη σύσταση νέου μισθολογίου, στα πλαίσια των εξαγγελιών της 
νέας κυβέρνησης, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αποδοχών μας, που δεν πρόλαβε να 
υλοποιήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. 
 

Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν σε συνδυασμό και με την κατάρτιση νέου βαθμολογίου που θα 
περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της «αποτελεσματικότητας» των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και 
την ενίσχυση της στρατιωτικοποιημένης δομής του Π.Σ. που δεν συνάδει με τα πυροσβεστικά 
καθήκοντα και το υποβαθμίζει και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Αν λάβουμε υπόψη μας και την πρόταση 
που κατέθεσε το  προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τους χαμηλόβαθμους στη βάση των πετσοκομμένων 
μισθών, είναι γεγονός ότι το μόνο που θα πρέπει να περιμένουν οι υπάλληλοι του Π.Σ. εκτός από τα 
γαλόνια και τις επιπλέον ευθύνες, είναι και οι έξτρα μεταθέσεις στους προαχθέντες σε αξιωματικούς. 
  

 Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. δεν κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για την 
παράνομη άρνηση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος να χορηγήσει την προβλεπόμενη βραχεία 
άδεια στους νεοεξερχόμενους από τη Σχολή Πυροσβεστών συναδέλφους μας, όπως είχε προτείνει η 
Ε.Α.Κ.Π. και είχε αποφασιστεί ομόφωνα στο τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. 

 

Δεν ενημέρωσε τους νέους συναδέλφους, παρότι είχαν υποβληθεί και αιτήσεις χορήγησης της άδειας 
από ορισμένους δικαιούχους, δεν κατήγγειλε τη νέα αντεργατική ενέργεια της Φυσικής Ηγεσίας και με 
την ανοχή και τη συνειδητή του αδράνεια συνηγορεί και βάζει πλάτη για ακόμη μια φορά, στην 
αφαίρεση ενός εργασιακού δικαιώματος σε υπαλλήλους του Π.Σ. 
 

 Στο επόμενο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα τεθεί σε έγκριση η απόφαση του προεδρείου 
(στο Δ.Σ. της 3ης Μαρτίου 2015), για επαναφορά της αύξησης των συνδρομών των πρωτοβάθμιων 
σωματείων προς την Ομοσπονδία κατά 0.70 ευρώ ανά μέλος. 

  

Η Ε.Α.Κ.Π. κατήγγειλε τη συγκεκριμένη απόφαση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του 
15ου συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης τον Μάιο του 2013, με την οποία προήλθε αντίστοιχη μείωση των 
συνδρομών προς την Ομοσπονδία. Η απόφαση του συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης είχε προέλθει 
μετά από πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. με την οποία συμφώνησαν και αρκετά σωματεία της χώρας. 
 

Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. φέρει μεγάλη ευθύνη και για την καθυστέρηση της πλήρους απόδοσης 
στις πρωτοβάθμιες ενώσεις, των οφειλόμενων ποσών από συνδρομές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 
μετά το 15ο συνέδριο. 
 

Όπως έχει τονίσει αλλεπάλληλες φορές η Ε.Α.Κ.Π. ουδεμία αύξηση συνδρομών δικαιολογείται από 
πλευράς Ομοσπονδίας, που με κύρια ευθύνη της εκάστοτε πλειοψηφίας της, στερείται αγωνιστικής 
δράσης, ενώ τα αποθεματικά του ταμείου της παρουσιάζουν εδώ και χρόνια σημαντικό πλεόνασμα και 
όχι έλλειμμα, εξαιτίας της απουσίας αγωνιστικού διεκδικητικού πλαισίου. 
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Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. επικαλείται αύξηση των εξόδων, φέρνοντας ως χαρακτηριστικά 
παραδείγματα μεταξύ άλλων και το κόστος των μελετών της γνωστής πλέον ιδιωτικής εταιρείας, ύψους 
20.000 ευρώ περίπου, προκειμένου να μετατρέψουν σε επαγγελματικά ταμεία τους τομείς της 
επικουρικής μας ασφάλισης, στα πλαίσια των αντιασφαλιστικών κυβερνητικών πολιτικών. Όπως και 
τις μελέτες για το μισθολόγιο και το βαθμολόγιο, που κατέληξαν σε προτάσεις οι οποίες συναινούν σε 
μειώσεις μισθών και διατήρηση του αναχρονιστικού στρατιωτικοποιημένου μοντέλου του σώματος, 
στην ίδια ρότα των αντεργατικών - αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων. 

 Επίσης, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. εξακολουθεί να μην κοινοποιεί την πρότασή του για τον 
κανονισμό μεταθέσεων, στις υπόλοιπες παρατάξεις του Δ.Σ. στα πρωτοβάθμια σωματεία και σε όλους 
τους συναδέλφους, ενώ την έχει καταθέσει επανειλημμένα προς την εκάστοτε κυβέρνηση και τη 
Φυσική Ηγεσία, κατά το διάστημα των τελευταίων ετών. 

   

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κατήγγειλε για ακόμα μια φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας, την πλήρη απουσία αγωνιστικού - διεκδικητικού πλαισίου από πλευράς του προεδρείου 
και τη στάση και ανοχή των υπολοίπων παρατάξεων (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.) που δεν 
έχουν καταθέσει ούτε μία πρόταση για δυναμικές μορφές αγώνα, όπως προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. σε κάθε 
συνεδρίαση του συγκεκριμένου οργάνου.  
 

  Οι αρνητικές εξελίξεις που διαδραματίζονται επιβεβαιώνουν συνεχώς με τον πιο αποκαλυπτικό και 
οδυνηρό τρόπο, τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών. 
 

  Σας καλούμε να καταδικάσετε τις πρακτικές των παρατάξεων και των συνδικαλιστικών ηγεσιών, που 
απεμπολούν και ξεπουλάνε τα δίκαια αιτήματα μας και να συσπειρωθείτε σε οργανωμένο αγώνα με την 
Ε.Α.Κ.Π. για να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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