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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Συνεδρίασε στις 13 Φλεβάρη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.).  

Σε αυτή τη συνεδρίαση συνέβησαν πρωτόγνωρα πράγματα για το συνδικαλιστικό κίνημα. 

 Ο πρόεδρος και μέλη του προεδρείου της Ομοσπονδίας (από τη Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και τη Συμμαχία 

Πυροσβεστών), απαίτησαν από την παράταξή μας, την Ε.Α.Κ.Π., να «συμμορφωθούμε» και να 

«υποτασσόμαστε» στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας και να μη συμμετέχουμε με δικό μας 

πλαίσιο στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται από πυροσβέστες και από ένστολους 
υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας. Μας κάλεσαν επίσης να διαγραφούμε από την 

Ομοσπονδία, εφόσον διαφωνούμε. 

Τις ίδιες απαιτήσεις προς την Ε.Α.Κ.Π. υποστήριξαν και οι παρατάξεις της Α.Ε.Π. Πυροσβεστών και 

της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.), μιλώντας για την «αρχή 

της πλειοψηφίας», την «υποχρεωτική εφαρμογή των αποφάσεων» που παίρνει η Ομοσπονδία και 

ότι πρέπει «να συντασσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε σε αυτές». 

Δηλαδή συνάδελφοι, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις αυτές, κάλεσαν την Ε.Α.Κ.Π. να 

συμφωνήσει και στην ουσία να πειθαρχήσει στις αποφάσεις και τις προτάσεις που έχει καταθέσει η 

Ομοσπονδία και αυτές είναι: 

 Ο Κανονισμός Μεταθέσεων των πυροσβεστών, που ξεσπιτώνει συναδέλφους με μεταθέσεις 

και μετακινήσεις και κινείται στην ίδια λογική με την πολιτική όλων των αντιλαϊκών 

κυβερνήσεων και της σημερινής.  

 Η μονιμοποίηση μόνο ενός αριθμού των συναδέλφων 5ετούς υποχρέωσης και όχι του 

συνόλου των 5ετών και των εποχικών συμβασιούχων συναδέλφων μας. 

 Η μετατροπή των ασφαλιστικών ταμείων μας σε επαγγελματικά και η διάλυση της 

επικουρικής ασφάλισης. 

 Η προώθηση των ιδιωτικών επιχειρηματικών εταιρειών υγείας, συμβάλλοντας στην  

παραπέρα υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, στα πλαίσια των πολιτικών των 

αντιλαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η προώθηση του εθελοντισμού και η ενίσχυση των εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, 

ενώ το Π.Σ. αποδυναμώνεται και συρρικνώνεται μέρα με τη μέρα και βρίσκεται στη 

χειρότερη κατάσταση από την περίοδο που ανέλαβε τη δασοπυρόσβεση.  

Κάνουν τα πάντα για να εφαρμοστούν οι πολιτικές των κυβερνήσεων, ενάντια στα συμφέροντα των 

πυροσβεστών. Συμφωνούν απόλυτα μεταξύ τους, για να μεθοδεύσουν τον αποκλεισμό της Ε.Α.Κ.Π. 

Ενοχλεί η Ε.Α.Κ.Π. με τις θέσεις της και το διεκδικητικό της πλαίσιο, τις παρατάξεις του 

κυβερνητικού συνδικαλισμού. Κυρίως όμως ενοχλεί, γιατί αποκαλύπτει και αμφισβητεί την 

αντιλαϊκή πολιτική στην ουσία της.  Προσπαθεί με τις μικρές της δυνάμεις να πραγματοποιεί 

κινητοποιήσεις και κυρίως μέσα στην αντιπυρική περίοδο, στην Αθήνα και σε περιφερειακό 

επίπεδο, όταν το προεδρείο της Ομοσπονδίας, όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και Ενώσεις 

του χώρου μας, είναι ανύπαρκτοι. 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης μέλη της συνδικαλιστικής παράταξης της Α.Ε.Π. Πυροσβεστών, 

εξαπέλυσαν φραστική επίθεση στον εκπρόσωπο της Ε.Α.Κ.Π. με χυδαίο υβρεολόγιο. 
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Αφορμή γι’ αυτό όπως είπαν, ήταν η καταγγελία της Ε.Α.Κ.Π. για την απουσία της Α.Ε.Π. 

Πυροσβεστών από την κινητοποίηση της Ομοσπονδίας στις 20-1-2017, αλλά και από τη συνάντηση 

με εκπρόσωπο της κυβέρνησης και άλλων πολιτικών κομμάτων στη Βουλή κατά τη διάρκεια της 

κινητοποίησης. Εκείνο όμως που ενοχλεί πραγματικά την παράταξη της Α.Ε.Π. Πυροσβεστών 

είναι ότι η Ε.Α.Κ.Π. αποκαλύπτει συνεχώς τη στάση, τις θέσεις και τη δραστηριότητα της. 

Συγκεκριμένα: 

 Την ανοχή που επιδεικνύει η Α.Ε.Π. Πυροσβεστών απέναντι στα μέτρα και στη γενικότερη 

πολιτική της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. που είναι σε βάρος των πυροσβεστών και σε 

βάρος όλων των εργαζομένων και του λαού της χώρας.  

 Την ίδια ανοχή επέδειξε και στην προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την πλήρη αδράνεια και την απουσία της από αγωνιστικές 

δράσεις κατά την ψήφιση του νόμου της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. (ν. 4249/2014), που 

αποτελεί τον νόμο λαιμητόμο για τους πυροσβέστες και αυτόν τον νόμο εφαρμόζει και 

διευρύνει η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. σε βάρος μας.  

 Τις προτάσεις που υποβάλλει η Α.Ε.Π. Πυροσβεστών οι οποίες είναι σε βάρος των 

πυροσβεστών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτές για τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις 

που ξεσπιτώνουν συναδέλφους και συμπλέουν με αυτές του προεδρείου, της πλειοψηφίας της 

Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης. Ούτε μία ανακοίνωση δεν εξέδωσε η Α.Ε.Π.Π. για τον 

Κανονισμό Μεταθέσεων που επιχειρεί να μας επιβάλλει η κυβέρνηση και που αποτελεί τον 

χειρότερο αντεργατικό μέτρο της τελευταίας 20ετίας.  

Η απάντηση της Ε.Α.Κ.Π. προς το προεδρείο της Ομοσπονδίας και προς τις υπόλοιπες παρατάξεις, 

δόθηκε με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία και σύμφωνα με τις αρχές και τις θέσεις της παράταξης.  

Η Ε.Α.Κ.Π. κράτησε το επίπεδο της αντιπαράθεσης, απέναντι στις αντιδημοκρατικές και αυταρχικές  

μεθόδους. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιήθηκαν, αντανακλούν το επίπεδο και την ποιότητα 

της αντιπαράθεσης που εφαρμόζει η πλειοψηφία του Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

Το προεδρείο και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, πέραν της συμβιβαστικής τακτικής που 

επιδεικνύουν και των θέσεων - προτάσεων που καταθέτουν κόντρα στα δικαιώματα των 

πυροσβεστών, έχουν εκφυλίσει και όλες τις διαδικασίες των συνδικαλιστικών οργάνων και του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

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

υπονομεύουν τα δικαιώματά μας, πρέπει να δοθεί με την ενεργή συμμετοχή σας στα σωματεία 

και τα συνδικαλιστικά όργανα του χώρου μας. Να εμποδίσουμε και να απομονώσουμε όλους 

αυτούς, που παζαρεύουν και ξεπουλάνε τα δίκαια αιτήματα των πυροσβεστών και βάζουν πλάτη 

για τη συνέχιση των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων που μας διαλύουν τη ζωή. 

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

διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. 

ΜΑΖΙΚΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΟ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.  

ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  

ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 22 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 

 Στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. αναρτούμε για ακόμα μια φορά τις προτάσεις των παρατάξεων της 

Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ., της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης 

Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.), της Συμμαχίας Πυροσβεστών, καθώς και τις προτάσεις των 

Ανεξάρτητων Πυροσβεστών Ελλάδας και της Α.Ε.Π. Πυροσβεστών, που συναινούν στο ξεσπίτωμα 

των συναδέλφων με μεταθέσεις και μετακινήσεις.  


