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Η ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
& 

ΤΟ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

(όπως ψηφίστηκε στη 2η πανελλαδική ολοµέλεια της παράταξης στις 21 ∆εκεµβρίου 2011) 

 
   ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
  Στη βάση των σύγχρονων απαιτήσεων µε πλήρη αποστρατικοποίηση, απεγκλωβισµό από τα 
Σώµατα Ασφαλείας, σαφή προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων, διαχωρισµό επιχειρησιακού και 
διοικητικού τοµέα και βασικές προϋποθέσεις:  

� Την κατάργηση του νόµου 4029/2011, µέσω του οποίου επιχειρείται η συρρίκνωση του Π.Σ. 
µέσα από τη µεταφορά των πυροσβεστικών κλιµακίων στην δικαιοδοσία των δήµων ως 
εθελοντικά, εξέλιξη που θα έχει ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση της πυρασφάλειας της 
χώρας και το κτύπηµα των εργασιακών µας σχέσεων.  

� Την κατάργηση όλων των προγραµµάτων σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
που θα επιφέρουν την ιδιωτικοποίηση τοµέων του Π.Σ. Άµεση χρηµατοδότηση των 
προγραµµάτων εκσυγχρονισµού των υποδοµών του Π.Σ. αποκλειστικά από τον κρατικό 
προϋπολογισµό. 

� Την κάλυψη των πραγµατικών κενών οργανικών θέσεων που αγγίζουν το 35% της 
οργανικής δύναµης, µε προσλήψεις πλέον των 4.000 δοκίµων πυροσβεστών, µέσα στην 
επόµενη διετία. 

� Την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών µε αλλαγή του οργανογράµµατος και αύξηση του 
αριθµού οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της χώρας, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι 
συνεχώς διευρυνόµενες κοινωνικές ανάγκες κατά περιοχή, ο επιχειρησιακός σχεδιασµός 
και οι κανόνες ασφαλών επεµβάσεων. 

� Την ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθµών σε όλα τα αστικά κέντρα, ανάλογης τάξης µε τις 
επικρατούσες πληθυσµιακές και παραγωγικές συνθήκες. Μετατροπή όλων των 
πυροσβεστικών κλιµακίων σε σταθµούς ∆΄ τάξης και στη συνέχεια αναβάθµιση όσων 
εξυπηρετούν µεγαλύτερες ανάγκες, βάση σχετικών µελετών και στατιστικών σε ότι αφορά 
τον τοµέα ευθύνης τους.  

            Προτεινόµενη οργανική δύναµη 16.000 θέσεις. 
� Την καταγραφή - ταξινόµηση και διευθέτηση αναγκών και ελλείψεων σε υλικοτεχνική 

υποδοµή, µε άµεση διευθέτηση του στεγαστικού προβλήµατος των υπηρεσιών, µε 
σύγχρονες προδιαγραφές. 

� Την άµεση απόσυρση όλων των πυροσβεστικών οχηµάτων πέραν της 30ετίας και 
την προµήθεια οχηµάτων όλων των τύπων για τη σταδιακή αντικατάσταση όλων των 
οχηµάτων πέραν της 15ετίας και την περαιτέρω ενίσχυση των σταθµών, στην βάση των 
υπαρκτών αναγκών τους. 

� Την προµήθεια ειδικού και εξειδικευµένου εξοπλισµού όλων των τύπων και 
αντικατάσταση του ήδη πεπαλαιωµένου  και επιβαρυµένου, καθώς και την προµήθεια 
αξιόπιστου ατοµικού εξοπλισµού σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, για πάσης 
φύσεως συµβάντα. 

� Τη δηµιουργία ενιαίου συντονιστικού κέντρου σε επίπεδο Νοµού των υπηρεσιών Π.Σ. 
– ΕΛΑΣ – Ε.Κ.Α.Β. µε τριψήφιο αριθµό κλήσης για κάθε περιστατικό, εξοπλισµένο µε 
συστήµατα πληροφορικής σε σύνδεση  on line, και την αναβάθµιση των περιφερειακών 
συντονιστικών κέντρων (Σ.Π.Ε.Κ. ) και του πανελλαδικού (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), για τον καλύτερο 
συντονισµό των ενεργειών των υπηρεσιών του Σώµατος. 
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� Την αναβάθµιση της εκπαίδευσης µε δηµιουργία πυροσβεστικών ακαδηµιών σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Πάτρα, τέτοιων ώστε να καλύπτονται οι πραγµατικές ανάγκες. 
   Εισαγωγή δοκίµων πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Σχολή µε διάρκεια σπουδών 3 
έτη, εκ των οποίων οι 6 µήνες θα περιλαµβάνουν την πρακτική εξάσκηση πριν την 
τοποθέτηση  στις υπηρεσίες.  
Μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τη σχολή η τοποθέτηση πραγµατοποιείται στην 
υπηρεσία για την οποία προσελήφθηκαν, µετά την πάροδο υποχρεωτικής 18µηνης 
εκτέλεσης υπηρεσίας, σε πυροσβεστικούς σταθµούς των ∆ιοικήσεων Αθηνών, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης, ως συνέχεια της πρακτικής εξάσκησης. Ένα µήνα πριν την αποφοίτησή 
τους από τη σχολή, δηλώνουν µία εκ των τριών διοικήσεων που επιθυµούν να εκτελέσουν 
υπηρεσία.       
   Συνεχόµενη εκπαιδευτική διαδικασία µε εξειδικευµένα σεµινάρια και δηµιουργία 
τµηµάτων µετεκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο, για όλο το εν ενεργεία 
προσωπικό.  
   Καθηµερινή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση σε επίπεδο βάρδιας, που θα διεξάγεται 
σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους των πυροσβεστικών σταθµών. ∆ηµιουργία πεδίων 
ασκήσεων σε κάθε Νοµό, που θα εξυπηρετεί τη διενέργεια ασκήσεων µεταξύ των 
οµώνυµων υπηρεσιών.  
   Εµπλουτισµός της επαγγελµατικής εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας µε σύγχρονη 
εκπαιδευτική ύλη. Σύσταση επιτροπής έρευνας για συνεχόµενη αξιολόγηση  της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας .   

� Την τροποποίηση του Συστήµατος Προσλήψεων, µε εφαρµογή την εισαγωγή µέσω των 
πανελληνίων εξετάσεων και τη µέριµνα ειδικών κριτηρίων για σωµατικές ικανότητες, για το 
προσωπικό του επιχειρησιακού τοµέα.  
Για την κάλυψη θέσεων του προσωπικού του διοικητικού τοµέα αλλά και του βοηθητικού 
προσωπικού, σύνταξη νέου αξιοκρατικού διαγωνισµού προσλήψεων, µε βάση τα 
αντικειµενικά κριτήρια των πιστοποιηµένων γνώσεων και την αντικειµενική αξιολόγηση 
των γενικών και ειδικών προσόντων.  
Οι προσλήψεις των υπαλλήλων του Π.Σ. θα αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη των κατά 
τόπους κενών οργανικών θέσεων. 

� Την άµεση µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων πυροσβεστών 
(συµπεριλαµβανοµένων και των πυροσβεστών 5ετούς θητείας), µε σταθερή σχέση 
εργασίας σε υπηρεσίες αρµοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας, προκειµένου να 
καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες στον τοµέα της δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική 
περίοδο, αλλά και τις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Μονιµοποίηση στο Πυροσβεστικό Σώµα, όσων εκ των υπαλλήλων αυτών 
πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού.  

   
 Ι∆ΡΥΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
   Για την ενιαία αντιµετώπιση τόσο της πρόληψης - προστασίας και ανάπτυξης των δασών, 
όσο και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, µε απαραίτητη προϋπόθεση τη θέσπιση 
δασολογίου- εθνικού κτηµατολογίου και την κατάργηση όλων των δασοκτόνων νοµοθετηµάτων, 
ώστε να εκλείψουν τα φαινόµενα εµπορευµατοποίησης της γης, των δασών και των δασικών 
εκτάσεων, προς όφελος ιδιωτικών συµφερόντων.  
   Με εµπλεκόµενους φορείς τη ∆ασική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Σώµα και 
συνεργαζόµενους φορείς, τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας που υπάγονται στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και τους αντίστοιχους 
συναφείς επιστηµονικούς φορείς. 
   Ο φορέας αυτός θα περιλαµβάνει τόσο το τµήµα της ανάπτυξης και προστασίας του δασικού - 
περιβαλλοντικού οικοσυστήµατος (∆ασική Υπηρεσία), όσο και το τµήµα καταστολής των 
πυρκαγιών δασών (Πυροσβεστικό Σώµα).    
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  Απαραίτητες  Προϋποθέσεις: 
� Κάλυψη της απαιτούµενης οργανικής δύναµης της ∆ασικής Υπηρεσίας και των 

συνεργαζόµενων φορέων.       
� Επαρκή χρηµατοδότηση και έγκαιρη µεταφορά των κονδυλίων στις αρµόδιες υπηρεσίες, 

για την οικονοµική κάλυψη των δράσεων. 
� ∆ιαρκής συνεργασία των εµπλεκόµενων και συνεργαζόµενων φορέων, µε καθορισµό 

αρµοδιοτήτων τόσο σε κατασταλτικό όσο και σε προληπτικό επίπεδο, για την πρόληψη 
αλλά και την καταστολή των πυρκαγιών.                                                    

� Αναπροσαρµογή του θεσµικού πλαισίου για τους Εθελοντές Πυροσβέστες µε 
διάθεση κονδυλίων και ανάπτυξη του θεσµού σε σωστή βάση, που θα συνάδει µε την 
ανιδιοτελή προσφορά της εθελοντικής εργασίας στα πλαίσια ενός παλλαϊκού σχεδιασµού, 
ως έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης προς όφελος του λαού.  

 
   ΕΚ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
   Με σύνταξη νέου, σύγχρονου, δηµοκρατικού εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της υπηρεσίας, 
µε βασικό άξονα την αποστρατικοποίησή της και την εξυπηρέτηση της κοινωνικής της αποστολής, 
καθώς και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των υπαλλήλων και την οµαλή 
διεκπεραίωση του επιχειρησιακού έργου, χωρίς το ένα να υφίσταται σε βάρος του άλλου. 
Βασικές παράµετροι: 

�     Απεγκλωβισµό από την αγκυλωτική λογική που διαπνέει στο σύνολο του το θεσµικό 
πλαίσιο λειτουργίας του ισχύοντος κανονισµού και κατάργηση των αναχρονιστικών 
διατάξεων που εγκλωβίζουν την πρωτοβουλία και την δηµιουργικότητα των υπαλλήλων, σε 
µία αποστεωµένη λογική σχεδιασµού και οργάνωσης.  

� Κατάργηση των αντιδηµοκρατικών και αντιδραστικών διατάξεων, µε απαρχή τον νόµο 
3511/2006, στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού και της µετατροπής του Π.Σ. σε πολιτική, 
διοικητική υπηρεσία του κράτους.      

� Κωδικοποίηση και ανάλυση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, προκειµένου ο Κανονισµός να 
συνάδει απόλυτα µε τις διατάξεις αυτής και να µη δηµιουργεί συγχύσεις και παρερµηνείες 
σε ότι αφορά την εφαρµογή του. 

   Οι διατάξεις του κανονισµού θα αναφέρονται αποκλειστικά, στη διάρθρωση και λειτουργία της 
υπηρεσίας στον επιχειρησιακό και διοικητικό τοµέα, στις αρµοδιότητες των οργάνων της και στα 
καθήκοντα των υπαλλήλων, που θα συνδέονται άµεσα µε τις σύγχρονες ανάγκες που απαιτεί η 
επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη.  
   Αρµοδιότητες όπως η διεξαγωγή της υγειονοµικής υπηρεσίας, της οικονοµικής και λογιστικής 
υπηρεσίας, της διαχείρισης υλικού, καθώς και όλες οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών του 
διοικητικού τοµέα, θα πρέπει να διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας και να µην συµπεριλαµβάνονται στον κανονισµό. 
   Επίσης για θέµατα ωραρίου, αδειών και γονικών διευκολύνσεων, πειθαρχικού δικαίου, ηθικών 
και υλικών αµοιβών, θα εφαρµόζονται οι γενικές και ειδικές διατάξεις που αφορούν τους 
πολιτικούς δηµοσίους υπαλλήλους.   

 
   ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Σ.  
 
   Καθιέρωση νέου θεσµικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών, που θα εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια, την αξιοκρατία και την οµαλή εξέλιξη ιεραρχίας σε όλες τις βαθµίδες, εναρµονισµένο 
στα πλαίσια της πρότασης µας για την αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και του συνόλου των προτάσεων 
της παράταξης. 
   Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

� Ακώλυτη βαθµολογική εξέλιξη για όλους τους υπαλλήλους µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας 
και αποσύνδεση του βαθµού από τα καθήκοντα. Ο βαθµός θα αποτελεί προϋπόθεση 
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µόνο για να µπορεί ο κάθε υπάλληλος να διεκδικήσει θέση ευθύνης - διοίκησης µε 
αντίστοιχη αµοιβή, πέραν των πάγιων βασικών καθηκόντων σε εργασίες πυρόσβεσης 
– διάσωσης για το µάχιµο προσωπικό και των καθηκόντων διοικητικού τοµέα για το 
υπόλοιπο προσωπικό.  

� Για τους υπαλλήλους της µάχιµης υπηρεσίας, κατάργηση των βαθµών στρατιωτικού 
τύπου και αντικατάστασή τους µε βαθµούς αντίστοιχους των πολιτικών υπαλλήλων, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού επαγγέλµατος. 

� Για τους διοικητικούς υπαλλήλους και το βοηθητικό προσωπικό που θα διατίθενται 
αποκλειστικά για τις συγκεκριµένες εργασίες, οι βαθµοί τους θα είναι ίδιοι µε των 
πολιτικών υπαλλήλων.  

   Η κρίση και η αξιολόγηση κάθε στελέχους του Π.Σ. για την κατάληψή της θέσης Ευθύνης – 
∆ιοίκησης, δεν θα είναι προϊόν απόφασης αµφιλεγόµενης αντίληψης κάποιων επιτροπών µε 
υποκειµενικά κριτήρια, αλλά τα αρµόδια συµβούλια επιλογής θα συνεκτιµούν µια σειρά από 
αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια όπως, συναφείς σπουδές, έτη υπηρεσίας, γνώσεις και 
ικανότητες που θα αποδεικνύονται από την επιτυχηµένη παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων µέσα από τακτές εξεταστικές διαδικασίες που θα διεξάγονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
υπηρεσίας των υπαλλήλων, ενισχύοντας τη σύνδεση του βαθµολογίου άµεσα και µε την 
αναβαθµισµένη εκπαιδευτική διαδικασία που προτείνουµε. 

 
   ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 
    
   Ο κανονισµός µεταθέσεων θα ρυθµίζει τις µεταθέσεις – αποσπάσεις – µετακινήσεις του 
υπαλλήλων, µε βασικό γνώµονα το σεβασµό των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών, 
µε παράλληλη θέσπιση δικλείδων εφαρµογής του. 
   Μέσα από την εδραίωση της αξιοκρατίας θα σταµατήσει η απόπειρα εκµαυλισµού 
συνειδήσεων µέσω των ρουσφετολογικών πρακτικών, µε τις µακρόχρονες αποσπάσεις, τις 
παράνοµες µεταθέσεις και τις επιλεκτικές µετακινήσεις ηµετέρων.  
   Τα υπηρεσιακά συµβούλια µεταθέσεων θα ελέγχονται ως προς την νοµιµότητα των 
αποφάσεων τους, µε αντίστοιχες κυρώσεις για οποιαδήποτε µορφής καταστρατήγηση του 
κανονισµού . 
   Επίσης πριν τη σύνταξη του νέου κανονισµού, προέχει η άµεση αποκατάσταση όλων των 
θιγόµενων από τις µέχρι τώρα παράνοµες αποφάσεις, µε επανεξέταση όλων των σχετικών 
ενστάσεων. 

 
                ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ 

 
   Ζητάµε άµεση ένταξη του επαγγέλµατος στα Βαρέα - Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά για το 
προσωπικό του επιχειρησιακού τοµέα και ανάλογη ένταξη σε επαγγέλµατα βαρέα και ανθυγιεινά 
για ειδικότητες των υπαλλήλων του βοηθητικού προσωπικού του διοικητικού τοµέα, µε:  

� 25 χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, µε πλήρης 
αποδοχές και επιβάρυνση της εργοδοσίας µε το ανάλογο επασφάλιστρο. 

� Ανώτατα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τις υπαγόµενες κατηγορίες του 
προσωπικού τα 55 έτη για τους άνδρες και τα 50 για τις γυναίκες.  

� Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης των ανδρών το 26ο (3 έτη η σχολή 1 έτος η 
στρατιωτική θητεία και 25 έτη πραγµατική υπηρεσία). Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης 
για τις γυναίκες το 22ο .   

� Χορήγηση αντίστοιχου επιδόµατος, για την ενίσχυση της φροντίδας της υγείας των 
εργαζοµένων. 

� Μειωµένο ωράριο (5νθήµερο – 6ωρο - 30ωρο εβδοµαδιαίως) και αυξηµένη άδεια 
απουσίας (45 εργάσιµες ηµέρες το χρόνο), για µεγαλύτερη αποχή από τις επικίνδυνες και 
ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. 
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� Ανώτατα όρια υπερωριακής εργασίας ανά ηµερολογιακή ηµέρα, όταν η υπερεργασία 
κρίνεται άκρως απαραίτητη λόγω της φύσεως του επαγγέλµατός µας, το ήµισυ του 
προβλεπόµενου τακτικού χρόνου εργασίας (3ώρες). Συνολικός χρόνος της ανώτατης  
µηνιαίας υπερωριακής εργασίας, οι 60 ώρες. 

� Αυξηµένα και εξειδικευµένα µέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων και µεγαλύτερη ένταση των ελέγχων προς αποτροπή της περεταίρω 
επιβάρυνσης και φθοράς της υγείας τους. 

   
ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 
 
   Με ανθρώπινο ωράριο εργασίας προσαρµοσµένο στις συνθήκες του επαγγέλµατος, που 
επιβάλλουν την εξασφάλιση της απαραίτητης επάρκειας ελεύθερου χρόνου κατά το διάστηµα που 
µεσολαβεί µεταξύ των υπηρεσιών που εκτελούνται, ώστε να µην δηµιουργούνται αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία από τις συνεχόµενες µεταβολές. Συγκεκριµένα:  

� Πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας 30 ωρών µε 6ωρη ηµερήσια εργασία, για το 
προσωπικό που εντάσσεται σε κατηγορίες του κλάδου των Βαρέων – Επικίνδυνων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. 

� Για τους υπόλοιπους υπαλλήλους, του διοικητικού τοµέα καθώς και του βοηθητικού 
προσωπικού, πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας 35 ωρών µε 7ωρη ηµερήσια εργασία. 

� Κατάργηση όλων των σχετικών διαταγών περί επιφυλακών, που εφαρµόζονται για να 
καλυφθούν τα οργανικά κενά και οι πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας και προστασία του 
ωραρίου µε διοικητικές ενέργειες κατά όσων το παραβιάζουν, µε ευθύνη των 
συνδικαλιστικών οργάνων.  

� Πλήρη αποζηµίωση για κάθε ώρα υπερωρίας πέραν του κανονικού ωραρίου και 
ανάλογες προσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία και για εργασία κατά τη διάρκεια 
Κυριακών και Αργιών. 

���      Στις αποµακρυσµένες από τα αστικά κέντρα υπηρεσίες που στελεχώνονται από 
συναδέλφους µετακινούµενους και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία µετεγκατάστασης των 
ιδίων, καθώς και των οικογενειών τους, η µετακίνηση από και προς την εργασία να 
πραγµατοποιείτε µε έξοδα της υπηρεσίας.    

 Μέχρι να κατακτηθεί και να υλοποιηθεί το δίκαιο αίτηµά µας, ζητάµε την άµεση κατάργηση του 
Π.∆. 55/2010 που προβλέπει την καθιέρωση της 12ωρης ηµερήσιας εργασίας για το µάχιµο 
προσωπικό και την επαναφορά του προηγούµενου θεσµικού πλαισίου (άρθρο 23 
παράγραφος 3 του Π.∆. 210/1992 – Κ.Ε.Υ.Π.Σ.), δίνοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να 
επιλέξουν µε ποιο ωράριο επιθυµούν να εργαστούν.    

              

              ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

   Με έκδοση όλων των σχετικών διαταγµάτων εναρµονισµένων στην υπάρχουσα νοµοθεσία και 
προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλµατος, µε άµεση εφαρµογή τους. Συγκεκριµένα: 

� Άµεση µέριµνα σε όλες τις Υπηρεσίες για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, σε 
µόνιµη και καθηµερινή βάση. 

� Μεταστέγαση υπηρεσιών από ακατάλληλα κτήρια. ∆ηµιουργία κατάλληλων κτιριακών 
εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας που θα αποβλέπουν στη διαµόρφωση ασφαλούς και 
υγιεινού περιβάλλοντος, σε όσες υπηρεσίες της χώρας οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν 
καλύπτουν τη λειτουργικότητα και δεν εξασφαλίζουν την υγιεινή διαβίωση υπαλλήλων. 

� Παροχή των µέσων ατοµικής προστασίας σε όλο το προσωπικό. 
� Ετήσιο τεχνικό έλεγχο από τα κρατικά Κ.Τ.Ε.Ο. όλου του µηχανολογικού εξοπλισµού της    

υπηρεσίας.  
� Ιατρικό έλεγχο όλων των εργαζοµένων που εκτίθενται σε βλαπτικούς παράγοντες. 
� ∆ηµιουργία Κρατικού Σώµατος Ιατρών Εργασίας – Νοσηλευτών και Τεχνικών 

Ασφαλείας, που θα συνδράµει και στα επιχειρησιακά συµβάντα. 
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� Ενηµέρωση από τον εργοδότη προς τους εργαζόµενους για τους πιθανούς κινδύνους 
που συνδέονται µε την έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες και τις οριακές τιµές έκθεσης σε 
αυτούς, µε παράλληλη επιµόρφωση για τη βελτίωση των γνώσεων, σχετικά µε τους 
κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.  

� Λήψη συλλογικών µέτρων προστασίας των εργαζοµένων, µε κατάρτιση 
προγράµµατος προληπτικής δράσης, για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

� Έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων περί υγιεινής και ασφάλειας στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και επιβολή των ποινικών κυρώσεων στην εργοδοσία σε 
περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Επιθεώρηση Εργασίας και αντίστοιχες).  

� ∆ηµιουργία Τµήµατος Ασφάλειας Συµβάντων Προσωπικού του Επιχειρησιακού 
Τοµέα σε όλες τις ∆ιευθύνσεις Υγιεινής και Ασφάλειας κατά περιοχή, µε αποκλειστική 
απασχόληση των υπευθύνων Ασφάλειας Συµβάντων στη θέση αυτή και απαραίτητη 
συµµετοχή σε όλα τα συµβάντα που έχουν σχέση µε την αποστολή της υπηρεσίας. 

� Ανώτατο χρόνο ηµερήσιας εργασίας όταν απαιτείται κατά τη διάρκεια των συµβάντων, 
9 ώρες και ανάπαυση, σε καταλύµατα που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες για 
την ηρεµία, την ξεκούραση και την ατοµική καθαριότητα των υπαλλήλων, ως βασικές 
προϋποθέσεις προκειµένου να επανέλθουν στα καθήκοντά τους. Ανώτατο χρονικό όριο 
αποµάκρυνσης υπαλλήλου από την έδρα του, προς ενίσχυση άλλων υπηρεσιών, οι 48 
ώρες. Για το προσωπικό του διοικητικού τοµέα που δεν εµπλέκετε σε επιχειρησιακές 
ενέργειες, ο ανώτατος χρόνος ηµερήσιας εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 7 ώρες.  

� Σύσταση των προβλεπόµενων επιτροπών των εργαζοµένων, για τον έλεγχο της 
υλοποίησης των διατάξεων. 

              
                 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Σ. 
 

   Που θα καλύπτει όλες τις παραµέτρους του επαγγέλµατος: Έτη υπηρεσίας - Σπουδές - Θέση 
ευθύνης - Υπερεργασία (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες, Κυριακές) - Οικογενειακή κατάσταση - 
Βαρύτητα -  Επικινδυνότητα – Ανθυγιεινότητα µε βασικές προϋποθέσεις: 

� Την αποδέσµευση του µισθού από το βαθµό και την ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη, σε 
όλες κατηγορίες και τα µισθολογικά κλιµάκια µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας. 

� Την ενσωµάτωση των µη κοινωνικών επιδοµάτων και τη διαµόρφωση του κατώτατου 
βασικού µισθού στα 1400 ευρώ, µε σχέσεις εισαγωγικού και καταληκτικού µισθού της 
ίδιας κατηγορίας 1/2 (εσωτερική σχέση) και κατώτερου εισαγωγικού µε τον ανώτατο 
καταληκτικό 1/ 2,5 (εξωτερική σχέση).  

   Για τα µέχρι τώρα χρεωστούµενα ρεπό, µε τη σύµφωνη γνώµη των υπαλλήλων να καταβληθεί 
εφάπαξ αποζηµίωση, ως λύση του αδιεξόδου που έχει δηµιουργήσει το υπάρχον αντεργατικό 
καθεστώς προσµέτρησης της υπερεργασίας. 
   Άµεση πληρωµή όλων των δεδουλευµένων νυχτερινών, µε αναδροµική ισχύ από τον Ιούλιο 
του 2003. 
 

   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
 

� Κατάργηση όλων των αντι ασφαλιστικών νόµων από το 1990 και µετά. 
� Άµεση κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για την περίθαλψη. 
� Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τον εργαζόµενο για τη σύνταξη 

στην προοπτική της κατάργησής τους, µε αντίστοιχη αύξηση των εργοδοτικών 
εισφορών. 

� Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για όλους και σύνταξη στο 80% 
των αποδοχών αφυπηρέτησης. 

� Άµεση αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου προϋπηρεσίας των προσληφθέντων 
πυροσβεστών το 1994 αντί το 1989 και προσµέτρηση του στην οικονοµική - βαθµολογική 



 7

τους εξέλιξη και συνταξιοδοτική τους κατάσταση, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των 
εργαζοµένων. 

� Επαναφορά των επικουρικών ταµείων µας στην αρχική τους κατάσταση, µε 
παράλληλες αλλαγές σε οργανωτικό και διαχειριστικό επίπεδο. 

              Απαραίτητες  Προϋποθέσεις: 
� Επιστροφή των κλεµµένων αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων από το 1950 µέχρι 

σήµερα. 
� Απαγόρευση των επενδύσεων των χρηµάτων των εργαζοµένων στον τζόγο του 

χρηµατιστηρίου και των άλλων ληστρικών χρηµατοοικονοµικών οµίλων. 
 
Η παράταξή µας έχει υποβάλλει αναλυτικές και εµπεριστατωµένες προτάσεις για το σύνολο 
σχεδόν των αιτηµάτων σε όλους τους αρµόδιους φορείς. 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
 
Άµεση καταβολή των οδοιπορικών εξόδων µετάθεσης, σε όσους τα δικαιούνται και δεν τους 
έχουν χορηγηθεί. 
Άµεση καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης της εισοδηµατικής πολιτικής του 2009, σε όσους 
υπαλλήλους δεν χορηγήθηκε εξαιτίας της ανισότιµης και άδικης εφαρµογής σε βάρος των 
πυροσβεστών, που προήλθε από τις κατευθύνσεις του υπουργείου οικονοµικών. 
Άµεση επαναχορήγηση του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, που έχει περικοπεί  από τους 
πυροσβεστικούς υπαλλήλους, µε την ειδικότητα του πλοηγού.  
Άµεση προώθηση του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος για τις άδειες του πυροσβεστικού 
προσωπικού, που θα συµπεριλαµβάνει και την πλήρη εφαρµογή του δηµοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα, για τις γονικές άδειες και διευκολύνσεις.  
Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθµούς και παιδικές 
κατασκηνώσεις, των παιδιών των υπαλλήλων του Π.Σ. όπως και όλων των εργαζοµένων, υπό την 
αιγίδα του κράτους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΑΙ: 

� Θεσµοθέτηση Ελεύθερων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας σε όλα τα επίπεδα, στις 
οποίες θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα ζητήµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους.  

� Αφορολόγητο όριο 20.000€ κατ’ άτοµο, 40.000€ για το ανδρόγυνο, µε προσαύξηση 
5.000€ για κάθε ανήλικο παιδί. 

� Πάγωµα των ανατιµήσεων και πάταξη της κερδοσκοπίας. 
� Κατάργηση των ελαστικών µορφών απασχόλησης, σταθερή και µόνιµη δουλειά για 

όλους. 
� ∆ωρεάν αποκλειστικά δηµόσιο σύστηµα παιδείας – υγείας - πρόνοιας για όλους, 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
 

Απαιτούµε ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του συνολικού πλαισίου των 
αιτηµάτων µας προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη επαρκής χρηµατοδότηση από 
τον κρατικό προϋπολογισµό, τη φορολογία του µεγάλου κεφαλαίου µε συντελεστή 45%, µε 
παράλληλη κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών του. 
 
Επίσης η παράταξή µας στηρίζει το πλαίσιο κοινής πάλης του Πανεργατικού Αγωνιστικού 
Μετώπου (Π.Α.ΜΕ.), της Πανελλαδικής Αντιµονοπωλιακής Συσπείρωσης Επαγγελµατιών 
Βιοτεχνιών Εµπόρων (Π.Α.Σ.ΕΒΕ), της Παναγροτικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης (Π.Α.ΣΥ.), του 
Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (Μ.Α.Σ.) και της Οµοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε.), στη 
βάση της κοινωνικής συµµαχίας της εργατικής τάξης, µε τους αυτοαπασχολούµενους, τη 
φτωχή αγροτιά, τις γυναίκες και τη νεολαία.                            
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∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
 
1ο ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε. για την ενηµέρωση της κοινής γνώµης σχετικά µε τα 
προβλήµατα µας και την αποφασιστικότητα µας για αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 
 
2ο ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΝΟ σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιµάκια µε τα αιτήµατα µας. 
 
3ο ΤΟ 2ο ∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα µε 
παράσταση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Συµµετοχή σε κάθε 
κινητοποίηση ή γενική απεργία του εργατοϋπαλληλικού κινήµατος. 
 
4ο ΤΟ 3ο ∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Ένστολες Κινητοποιήσεις στις έδρες των 
Πρωτοβάθµιων Ενώσεων. 
 
5ο ΤΟ 1ο ∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Κήρυξη απεργίας στις υπηρεσίες πυρασφάλειας, 
ανακριτικού, γραµµατείας και γενικότερα του διοικητικού τοµέα. 
 
6ο ΤΟ 2ο ∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Σύγκληση πανελλαδικής Συνδιάσκεψης όλων των 
πρωτοβάθµιων ενώσεων για εκτίµηση των αποτελεσµάτων και παραπέρα κλιµάκωση του αγώνα. 
 
7ο ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π. 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

 
 
 
 
 


