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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Πυροσβέστες, Αστυνομικοί, Λιμενικοί  

  Με τη συμμετοχή μας στην πανελλαδική συγκέντρωσή μας την Τετάρτη 22 - 02 - 2017 στην 

Πλατεία Συντάγματος, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα της 

κυβέρνησης που είναι στα σκαριά.  

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας αλλά και με το λαό, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, 

τους αυτοαπασχολούμενους που δίνουν αγώνα για την επιβίωσή τους. Οργανώνουμε τις διεκδικήσεις 

μας, υπερασπιζόμαστε όσα δικαιώματα μας έχουν αφήσει, όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. 

  Στο όνομα των διαπραγματεύσεων και της νέας αξιολόγησης, η κυβέρνηση φέρνει νέες 

μειώσεις  στους μισθούς, τις συντάξεις και στο εισόδημά μας. Προχωρά σε παραπέρα ξεπούλημα 

της δημόσιας περιουσίας, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Από τις 

μειώσεις των μισθών, των συντάξεων, τη βαριά φορολογία, θα εξοικονομήσουν νέα κεφάλαια για τη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη των κερδών τους, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές.    

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

  Τα αιτήματά μας δεν διαφέρουν σε τίποτε και είναι κοινά, με τα δίκαια αιτήματα όλων των 

εργαζόμενων.  

  Όλοι έχουν δικαίωμα στη δουλειά και τη ζωή με αξιοπρέπεια. Απαιτείται ενιαίος αγώνας, για να 

προασπίσουμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας.  

 

  Συγκεκριμένα:  

 Δεν διεκδικούμε 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.  

 

  Παλεύουμε για 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.  

 

 Διεκδικούμε 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.  

 

 Αντιστεκόμαστε στα σχέδια της κυβέρνησης για το ξεσπίτωμα των πυροσβεστών, με τον νέο 
Κανονισμό Μεταθέσεων που ετοιμάζει. Λέμε όχι και στις προτάσεις του προεδρείου και της 

πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας των πυροσβεστών (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), που συμπλέουν με τους 

σχεδιασμούς της κυβέρνησης ενάντια στους πυροσβέστες.  

 

 Διεκδικούμε τη 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. Καλούμε σε κοινό αγώνα τους 5ετούς θητείας 

και τους συμβασιούχους πυροσβέστες, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που συνεχίζει τον 

εμπαιγμό και την εργασιακή τους ομηρία.  
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 Απαιτούμε 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.  

 Διεκδικούμε την επέκταση του θεσμού βαρέων, ανθυγιεινών και επικίνδυνων επαγγελμάτων 
στο δημόσιο και για τους πυροσβέστες, καθώς και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 

κατά την υπηρεσία μας.   

 

  Είμαστε σε σύγκρουση με την πολιτική που ευθύνεται για το σύνολο των προβλημάτων, που 

αντιμετωπίζουμε ως ένστολοι και ως εργαζόμενοι. Απαιτούμε την κρίση να πληρώσει το 

κεφάλαιο, γιατί ευθύνεται αποκλειστικά για αυτή. Να φορολογηθούν οι επιχειρηματικοί και οι 

τραπεζικοί όμιλοι. Αυτοί είναι που καρπώθηκαν και τα χρηματικά ποσά, που μεταφράζονται σε 

δημόσιο χρέος.  

  Έχουν μεγάλες ευθύνες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και παρατάξεις, που συμβάλλουν με τις θέσεις, 

τις προτάσεις και τους κοινωνικούς διαλόγους, στην εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών των 

κυβερνήσεων. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε λογική που μας εξαιρεί και μας ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο 

λαό. Τα συμφέροντά μας είναι κοινά όπως και τα προβλήματα μας. Κοινός πρέπει να είναι και ο 

αγώνας μας. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Πυροσβέστες, Αστυνομικοί, Λιμενικοί  

 

  Η καλύτερη απάντηση προς την αντιλαϊκή κυβέρνηση και τους υποστηριχτές της που 

υπονομεύουν τα δικαιώματά μας, πρέπει να δοθεί με την ενεργή συμμετοχή μας στις ενώσεις και 

τα συνδικαλιστικά μας όργανα. 

  Σας καλούμε σε συσπείρωση και στήριξη του αγωνιστικού πλαισίου της Ε.Α.Κ.Π. για να 

διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Να οργανωθούμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, σε 

συνδυασμό με την αλληλεγγύη, τη συμμαχία και την κοινή δράση με τους εργαζομένους στο 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολουμένους. Να ακυρώσουμε 

στην πράξη, τις αντιλαϊκές πολιτικές που μας διαλύουν τη ζωή.  

  Να απομονώσουμε τη ναζιστική – εγκληματική Χρυσή Αυγή που δημαγωγεί για τα προβλήματά μας 

και είναι ενάντια στο συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας. Υποστηρίζει 

τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και έχει στόχο να μας στρέψει ενάντια στον 

αγωνιζόμενο λαό.  

 

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ  

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΣΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  

 

ΜΑΖΙΚΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  

ΜΕ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.  

 Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 


