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ΠΡΟΣ: Όλους τους εργαζόµενους
του Πυροσβεστικού Σώµατος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Πραγµατοποιήθηκε στις 25 Σεπτέµβρη 2012, η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των προεδρείων των
πρωτοβάθµιων ενώσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. µε την παρουσία εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων
των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και του Υπαρχηγού του Π.Σ. κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, εκ µέρους
της Φυσικής Ηγεσίας.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συµµετείχε στη συνδιάσκεψη, µε βασικό στόχο την άµεση
έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων των εργαζοµένων του Π.Σ. προτάσσοντας παράλληλα την
αναγκαιότητα της συµµετοχής µας και σε όλους τους δίκαιους αγώνες των εργαζοµένων της χώρας, που είναι
βέβαιο ότι θα διεξαχθούν στο επόµενο διάστηµα. Στη βάση αυτή προτείνε στους παρευρισκόµενους
συνδικαλιστικούς εκπροσώπους:
§ Την αυθηµερόν διεξαγωγή παράστασης διαµαρτυρίας στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, ακόµη και µε διακοπή της Συνδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί,
προκειµένου η διαµαρτυρία να διεξαχθεί σε ώρα αιχµής, ώστε να πιεστεί η πολιτική ηγεσία να
επικοινωνήσει µαζί µας, παίρνοντας επίσηµα θέση για τα φλέγοντα ζητήµατα που µας απασχολούν και
αµέσως µετά την παράσταση διαµαρτυρίας να συνεχιστεί η συνδιάσκεψη.
§ Η ανωτέρω ενέργεια να αποτελέσει τον προποµπό µαζικής ένστολης Πανελλαδικής
κινητοποίησης όπως επιθυµεί η πλειοψηφία των συναδέλφων, ως µοναδική αγωνιστική διέξοδο για
να επιτευχθεί η επίλυση στα τρέχοντα σοβαρά εργασιακά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε (Καθιέρωση
ανθρώπινου ωραρίου και συνθηκών εργασίας σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες – Κατάργηση των
αυθαίρετων διαταγών για τις επιφυλακές – Σύσταση αξιοκρατικού κανονισµού µεταθέσεων – Αποτροπή
της προωθούµενης κατάργησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών – Άµεσες προσλήψεις προσωπικού,
καθώς και άλλα βασικά αιτήµατα).
§ Επίσης την αποκλειστική κάλυψη από την Οµοσπονδία του συνόλου των εξόδων όλων των
κινητοποιήσεων των πρωτοβάθµιων ενώσεων που θα διεξάγονται στο εξής, ή την µείωση των
συνδροµών των σωµατείων όπως είχε προταθεί από την παράταξή µας, στο 14ο συνέδριο του
δευτεροβάθµιου συνδικαλιστικού µας οργάνου.
Οι προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία από το σώµα µε ευθύνη του προεδρείου της
συνδιάσκεψης και κυρίως µε την ανοχή των περισσοτέρων προεδρείων των πρωτοβάθµιων ενώσεων.
Στη συνέχεια και έπειτα από συνεχόµενη πίεση και παρότρυνση των µελών και των στελεχών της παράταξης,
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη των επικεφαλής των τριών εκ των τεσσάρων παρατάξεων που εκπροσωπούνται
στο ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. (∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες – Ε.Α.Κ.Π. αφού απουσίαζε από τη
συνδιάσκεψη ο επικεφαλής της παράταξης Πρώτα Πυροσβέστες), όπου αποφασίστηκαν τα εξής:
§ Με την ολοκλήρωση των εργασιών της συνδιάσκεψης, συνάντηση αντιπροσωπείας του ∆.Σ. της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. µε τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, που κανονίστηκε έπειτα από επικοινωνία του προέδρου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
§ Συµµετοχή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση των Οµοσπονδιών των
Σωµάτων Ασφαλείας, που θα πραγµατοποιηθεί στα µέσα της ερχόµενης εβδοµάδας.
§ Συνέχιση των τοπικών κινητοποιήσεων των πρωτοβάθµιων ενώσεων µε διεξαγωγή στις πόλεις
Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Κέρκυρα και Καλαµάτα.
§ Ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση µε συµµετοχή όλων των πρωτοβάθµιων ενώσεων
Πυροσβεστών στην Αθήνα, στο χρονικό διάστηµα από 9 µέχρι 11 Οκτωβρίου.
§ Τα έξοδα των κινητοποιήσεων να καλυφθούν από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε ποσοστό 50% και να
συµπεριληφθούν αναδροµικά οι 2 πρόσφατες κινητοποιήσεις (Οµοσπονδιών Σ.Α. στο Καλλιµάρµαρο
και συµµετοχή στη ∆.Ε.Θ.).

Μετά τη λήξη της συνδιάσκεψης πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο, όπου µε βάση την τοποθέτηση του, αλλά και τις
απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν, συµπεραίνουµε τα εξής:
§ Η βέβαιη µείωση των αποδοχών µας λόγω της συµφωνίας της κυβέρνησης µε την τρόικα για
περικοπές αποδοχών που θα µειώσουν την ετήσια µισθολογική δαπάνη των υπαλλήλων του Π.Σ. κατά 21
εκατοµµύρια ευρώ. Η οριοθέτηση των αποδοχών και το ύψος των περικοπών, θα ανακοινωθούν την
ερχόµενη εβδοµάδα.
§ Η νέα απόρριψη του αιτήµατος για ένταξη του επαγγέλµατος στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγιεινά,
γιατί όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε «αφενός αναγνωρίζεται από όλους, αφετέρου δεν συζητείται».
§ Για τη µεταφορά του Π.Σ. στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας δηλώθηκε ότι αποτελεί
τυπικό θέµα και έγινε για να τονιστεί η διαφορετικότητα του από την ΕΛ.ΑΣ. σε ότι αφορά την αποστολή
του και δεν θα υπάρξει αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο και το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων.
§ Για τα τρία οχήµατα του Π.Σ. που µετακινήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. για να χρησιµοποιηθούν στην
καταστολή διαδηλώσεων, δεν υπήρξε σχολιασµός από την πλευρά του Γενικού Γραµµατέα.
§ Η αναδιάρθρωση του Σώµατος θα υλοποιηθεί σύντοµα, χωρίς να αποκλειστεί το γεγονός να υπάρξουν
κάποιες διαφοροποιήσεις στο πόρισµα της επιτροπής του Α.Π.Σ. που εξακολουθεί να αποτελεί κύριο
γνώµονα και της τωρινής Πολιτικής Ηγεσίας (στο πόρισµα προτείνεται µεταξύ άλλων, η κατάργηση 40 και
πλέον υπηρεσιών βλέπε site Ε.Α.Κ.Π.).
§ Για την υλοποίηση της πρόσληψης των 750 επιτυχόντων του διαγωνισµού κατάταξης ∆οκίµων
Πυροσβεστών που εκκρεµεί εδώ και αρκετούς µήνες, γνωστοποιήθηκε ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει
ιδιαίτερα στο σύνολο των προσλήψεων, γιατί τα οργανικά κενά του σώµατος υπολογίζονται γύρω
στα 300 (µε την κατάργηση του συνόλου σχεδόν των κενών οργανικών θέσεων µε τον νόµο 3938/2011). Η
εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τις οδηγίες της τρόικας και σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί η πρόσληψη
του συνόλου των επιτυχόντων, θα επιχειρηθεί η πρόσληψη του αντίστοιχου αριθµού των κενών
θέσεων, ή θα εφαρµοστεί η σταδιακή απορρόφησή τους σε βάθος χρόνου.
§ Για την εφαρµογή της πλήρους χορήγησης των γονικών αδειών και διευκολύνσεων στους
υπαλλήλους του Π.Σ. όπως και για τα µέτρα περί υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας,
θα προταθεί η εκπόνηση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εναρµονισµένων µε τα αντίστοιχα ισχύοντα στους
υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ.
§ Υπήρξε νέα δέσµευση για τη χορήγηση του επιδόµατος στους τραυµατισθέντες συναδέλφους εν
ώρα υπηρεσίας, που δεν έχει χορηγηθεί ακόµη, καθώς και για την αποκατάσταση των τέκνων των
θανόντων συναδέλφων εν ώρα καθήκοντος.
§ Επίσης διαπιστώθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα η ανάγκη εκσυγχρονισµού του απαρχαιωµένου
εσωτερικού πλαισίου λειτουργίας της υπηρεσίας και ζητήθηκε από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. η υποβολή
προτάσεων για σύσταση νέου εσωτερικού κανονισµού.
§ Όπως και για τα θέµατα του ωραρίου εργασίας και του νέου κανονισµού µεταθέσεων, ζητήθηκαν εκ
νέου προτάσεις από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. µέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου. (Η Ε.Α.Κ.Π. συµµετέχει
στις επιτροπές που έχουν συσταθεί από το ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. µε κύριο στόχο την αποδοχή των
προτάσεων της για τα ανωτέρω θέµατα, όπως έχουν υποβληθεί προς όλους τους αρµόδιους φορείς και
κοινοποιήθηκαν σε όλους τους συναδέλφους.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Οι συνεχόµενες αρνητικές – αντιδραστικές εξελίξεις που διαδραµατίζονται στον εργασιακό µας χώρο,
όπως και σε όλο τα φάσµα των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων της χώρας, και αναµένεται να
ενταθούν στο επόµενο διάστηµα µε την εφαρµογή του νέου αντεργατικού πακέτου µέτρων από την
τρικοµµατική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της άµεσης
αγωνιστικής ανασύνταξης του λαϊκού κινήµατος, µε στόχους πάλης που θα προβάλλουν την αµφισβήτηση
της κυριαρχίας των µονοπωλίων και των εκµεταλλευτών του λαού µας, προτάσσοντας παράλληλα την
άµεση ρήξη και την ανατροπή εξουσίας τους.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί σε δυναµική - µαζική συµµετοχή µε το πλαίσιο της
παράταξης:
§ Σε όλες τις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν από το δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο,
µε αποκορύφωµα την κινητοποίηση πυροσβεστών το πρώτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου.
§ Στους δίκαιους αγώνες των εργαζοµένων, που έχουν στον προσανατολισµό τους να γίνουν
νοικοκύρηδες του πλούτου που παράγουν.

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

