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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταθέτει ως ψήφισμα για το 19ο  
Συνέδριο της Ομοσπονδίας, τη θέση και την πρότασή της για την αγωνιστική δράση 
που θα πρέπει να αναλάβει η Ομοσπονδία μας. 
 

  Η πρότασή μας αποτελεί την κατάλληλη απάντηση, απέναντι στην πολιτική της 
κυβέρνησης, που σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει την πολιτική των 
προηγούμενων κυβερνήσεων, σε βάρος μας, όπως και σε βάρος όλων των εργαζομένων και 
του λαού της χώρας και προωθεί με μεγαλύτερη ένταση την κατάργηση των εργασιακών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων που μας έχουν απομείνει, προκειμένου να ισχυροποιηθούν και να 
αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα υπερκέρδη των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών 
ομίλων. 
  

  Προτείνουμε έναρξη κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο, με 
πραγματοποίηση άμεσα συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
στην υπηρεσία μας. 
 

  Για την καλύτερη οργάνωση με σκοπό τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις 
κινητοποιήσεις, επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν περιοδείες από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (με πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα με ανακοίνωση), σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας. Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας για το σύνολο των 
αρνητικών εξελίξεων που αφορούν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα όλων των 
εργαζομένων και των ένστολων υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας και να τονίσουμε την 
αναγκαιότητα της συμμετοχής τους.  
 

  Να απευθύνουμε κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις μας, σε σωματεία και 
συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, γιατί τα 
αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας τους αφορούν άμεσα, αφού στοχεύουν στην 
αναβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας και την ενίσχυση των υπηρεσιών μας, 
προς όφελος της προστασίας του λαού και του φυσικού μας πλούτου.  
 

 Βασικά αιτήματα που διεκδικούμε άμεσα: 
 

 Αύξηση των κρατικών δαπανών για το Π.Σ. για την πλήρη κάλυψη των σύγχρονων 
αναγκών του.  

 

 Μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις, όλων των 5ετούς θητείας και των 
συμβασιούχων συναδέλφων και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να στελεχωθούν 
επαρκώς οι υπηρεσίες μας. 

 

 Ανανέωση του εξοπλισμού και των οχημάτων και χορήγηση σύγχρονων μέσων ατομικής 
προστασίας, για όλα τα συμβάντα που αντιμετωπίζουμε.  

 

 Θέσπιση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας στην υπηρεσία, που η έλλειψή τους αποτελεί τη κύρια αιτία της πλειοψηφίας 
των τραυματισμών και των θανάτων των συναδέλφων μας, όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

 

 Προστασία του ωραρίου από τις καταστρατηγήσεις και τις συνεχείς επιφυλακές και 
πραγματική - χρηματική αμοιβή της υπερωριακής υπηρεσίας. 

 

 Αποκατάσταση των συναδέλφων μας από τις άδικες και παράνομες αποφάσεις στο 
καθεστώς των Μεταθέσεων, κατάργηση του Π.Δ. 93/2014 που ανατρέπει τον προσωπικό 
και οικογενειακό μας προγραμματισμό και σύνταξη νέου δίκαιου κανονισμού μεταθέσεων. 

 

 Ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα - Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά.  
 

 Κατάργηση του νόμου 4249 για την αναδιοργάνωση του Π.Σ., που επιβάλλει στον 
εργασιακό μας χώρο αρκετές διατάξεις που είχαν προαποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και με αφορμή την κρίση, θα εφαρμοστούν μέσω των μνημονίων (διεύρυνση 
ελαστικών υπηρεσιακών σχέσεων και εποχικότητας, σωρηδόν μεταθέσεις, αξιολόγηση 
του προσωπικού, συγχώνευση - κατάργηση υπηρεσιών, εμπορευματοποίηση δομών του 
Π.Σ. κ.ο.κ.). 

 

 Κατάργηση του άρθρου 78 του νόμου 4368/2016, που μας επιβαρύνει με νέες 
αρμοδιότητες (καθήκοντα οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας). 



 

Επίσης, προτείνουμε την οργανωμένη και μαζική συμμετοχή της Ομοσπονδίας, σε 
όλες τις διαδηλώσεις του αγωνιζόμενου λαού, που θα θέτουν ως βασικό πλαίσιο 
διεκδίκησης: 
 

 Την αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων στα επίπεδα του 2009 για όλους τους 
εργαζόμενους, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. 

 

 Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και τη δημόσια, δωρεάν, καθολική, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους, με αποκλειστική ευθύνη και χρηματοδότηση 
του κράτους. Την επιστροφή όλων των λεηλατημένων αποθεματικών των ασφαλιστικών 
ταμείων και την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς της 
κοινωνικής ασφάλισης. Την κατάργηση όλων των νόμων που προωθούν τη μετατροπή 
των ασφαλιστικών μας ταμείων, σε επαγγελματικά, με στόχο να οδηγήσουν απευθείας τα 
χρήματά μας στο τζογάρισμα των ασφαλιστικών εταιριών και των τραπεζών. 

 

 Τη δημιουργία Ενιαίου, Καθολικού, αποκλειστικά Δημόσιου, Δωρεάν, Υποχρεωτικού, 
σύγχρονου συστήματος Υγείας – Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής για 
όλους, που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος.  

 

  Επιπλέον, απαιτείτε να απομονώσουμε το ναζιστικό - εγκληματικό μόρφωμα της Χρυσής 
Αυγής, που δημαγωγεί για τα προβλήματα μας, ενώ στο πρόγραμμά της υποστηρίζει την 
κατάργηση του συνδικαλισμού και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Θέλει τα Σώματα Ασφαλείας να 
εντείνουν ακόμα περισσότερο τον αυταρχισμό και την καταστολή, προς τους εργαζόμενους 
που διεκδικούν και αγωνίζονται για το δίκιο τους. 
 

  Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. αποτελεί την ελάχιστη βασική υποχρέωση της 
Ομοσπονδίας, απέναντι στους συναδέλφους που εκπροσωπεί. Ο κύριος στόχος που 
πρέπει να έχουν τα συνδικαλιστικά όργανα, όπως είναι και η Ομοσπονδία των 
πυροσβεστών, είναι ο συνεχής αγώνας για την προάσπιση των δικαιωμάτων και για 
την ικανοποίηση των σύγχρονων πραγματικών αναγκών μας, ενάντια στις πολιτικές 
που διαλύουν τη ζωή όλων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας. 
  

    Σας καλούμε να στηρίξετε και να ψηφίσετε τις προτάσεις μας για αγωνιστικές 
δράσεις. Θεωρούμε ότι ο προσανατολισμός των συνδικαλιστικών οργάνων πρέπει 
να είναι αγωνιστικός - διεκδικητικός, με τη ενεργή συμμετοχή όλων των συναδέλφων.   
 

  Ζητάμε τη στήριξη της πρότασής μας από όλους τους αντιπροσώπους του 
Συνεδρίου. 
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