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ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 28 Φλεβάρη συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ).

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Η Ε.Α.Κ.Π. με αφορμή τις εξελίξεις και τα όσα εξαγγέλλονται και διαδραματίζονται το τελευταίο
διάστημα, κάλεσε το προεδρείο ( Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ) και τις υπόλοιπες
παρατάξεις  του Διοικητικού Συμβουλίου  της  Ομοσπονδίας (  Α.Ε.Π.  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ -  ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ  -  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  -  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ), να πάρουν θέση και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση: 

 Να πραγματοποιήσει άμεσα τη μονιμοποίηση των 5ετών συναδέλφων, όπως έχει υποσχεθεί
για πολλοστή φορά.

 Να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας όλων των εποχικών συμβασιούχων συνάδελφων
μας και να μη χάσει κανένας τη δουλειά του.

Τονίσαμε  την  υποχρέωση  της  Ομοσπονδίας  να  αντιδράσει  αγωνιστικά,  εάν  δεν  υλοποιηθούν  τα
συγκεκριμένα  αιτήματα. Όπως  και  τη  βασική  υποχρέωσή  της  να  οργανώνει  τον  αγώνα  των
πυροσβεστών με συνεχόμενες κινητοποιήσεις και δράσεις, για το σύνολο των αιτημάτων μας, που
όμως  με  ευθύνη  του  προεδρείου  και  της  πλειοψηφίας  του  Διοικητικού  της  Συμβουλίου  δεν
πραγματοποιούνται  και  τα  συνδικαλιστικά  μας  όργανα  παραμένουν  σε  πλήρη  αγωνιστική
αδράνεια και εκφυλισμό.   
Η  Ε.Α.Κ.Π.  θα  συνεχίσει  να  διεκδικεί  με  τον  αγώνα  της  τη  μονιμοποίηση  με  σταθερές

εργασιακές  σχέσεις  όλων  των  5ετών  και  συμβασιούχων  συναδέλφων  μας  στο  Πυροσβεστικό
Σώμα, τη Δασική Υπηρεσία και τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Σε ότι αφορά το Βαθμολόγιο των πυροσβεστών, νέες « προσδοκίες » και « ελπίδες » ειπώθηκαν
από το προεδρείο και την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, με αφορμή την προσφυγή
στο Συμβούλιο της Επικρατείας που αποφάσισαν, για να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για το
βαθμολόγιο των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών.
Η Ε.Α.Κ.Π. επανέλαβε τη θέση και την πρότασή της για το συγκεκριμένο ζήτημα όπως την είχε

αναλύσει στο προηγούμενο Δ.Σ. στις 2-2-2018 ( βλέπε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας ).
Αναφέραμε χαρακτηριστικά ότι εάν δεν αγωνιστούμε για να καλυφθούν οι πραγματικές κενές θέσεις
του Π.Σ. με προσλήψεις προσωπικού, να μονιμοποιηθούν οι πενταετείς και εποχικοί συνάδελφοι μας,
να  αναβαθμιστεί  η  εκπαίδευση,  να  καταργηθούν  οι  διατάξεις  που  ξεσπιτώνουν  πυροσβέστες  με
μεταθέσεις και μετακινήσεις, να αυξηθούν οι αποδοχές μας μέσα από ένα μισθολόγιο που θα παίρνει
υπόψη του βασικά και κύρια της συνθήκες εργασίας και όχι αποκλειστικά και μόνο τον φέροντα
βαθμό, τότε όποιο Π.Δ. και να εκδοθεί για το βαθμολόγιο, θα είναι σε βάρος των πυροσβεστών. 
Το μόνο που θα επιτευχθεί θα είναι να επιφέρει δυσανάλογη αύξηση των υποχρεώσεων τους, αλλά

και  νέες  οικονομικές  επιβαρύνσεις  αφού  θα  τους  ξεσπιτώνει  με  συνεχείς  μεταθέσεις  και
μετακινήσεις για να μπαλώνουν τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό.
Καταγγείλαμε τις νέες αυταπάτες που καλλιεργεί το προεδρείο και οι άλλες παρατάξεις του Δ.Σ. για

δήθεν  δικαίωση  μέσω των  δικαστηρίων.  Ο στόχος  τους  είναι  να  εφησυχάζουν  οι  συνάδελφοι  με
ψεύτικες  ελπίδες και  προσδοκίες  και να μην αγωνίζονται για να καλυτερέψουν την οικονομική
τους κατάσταση και τη ζωή τους.
Οι τακτικές και αναδρομικές μειώσεις μισθών που προβλέπει το νέο μισθολόγιο των Σωμάτων

Ασφαλείας  και  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  για  την  πλειοψηφία  των  πυροσβεστών  (  αυξήσεις
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εισφορών,  επιστροφή  του  επιδόματος  Διοίκησης  από  τους  κατώτερους  αξιωματικούς  και  τους
χαμηλόβαθμους, φορολογία κ.α. ), δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται. 
Θα  εφαρμοστούν  πιθανότατα  από  τον  επόμενο  μήνα  και  θα  συνεχιστούν  για  μεγάλο  χρονικό

διάστημα. Τότε αρκετοί συνάδελφοι μας θα έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Θα συγκρίνουν τα
χρήματα που εισέπραξαν με βάση τις θετικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε., με τα χρήματα που θα τους
περικοπούν τώρα με τις νέες μειώσεις στις αποδοχές τους.  Θα διαπιστώσουν αυτό που έλεγε η
Ε.Α.Κ.Π. όλα αυτά τα χρόνια, ότι τα όποια χρηματικά ποσά μας επιστράφηκαν από τις αποφάσεις
του Σ.τ.Ε., οι κυβερνήσεις με τους αντιλαϊκούς νόμους που επιβάλλουν βρίσκουν τον τρόπο και
τα παίρνουν πίσω και με « τόκο ».  Ακόμα και  αυτά τα ελάχιστα ποσά που εισπράξαμε και που
αποτελούν ένα  πολύ μικρό μέρος των μεγάλων περικοπών που μας επέβαλλαν οι κυβερνήσεις Ν.Δ. -
ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 2010, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. με τους νόμους που ψήφισε για το νέο
μισθολόγιό μας σε συνδυασμό και με τη φορολογία, μας τα παίρνει πίσω και μειώνει κι άλλο το
εισόδημά μας. 

 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στη συνέχεια η Ε.Α.Κ.Π. έθεσε και πάλι το σοβαρό ζήτημα των παράτυπων τροποποιήσεων των
καταστατικών σε πρωτοβάθμια σωματεία, όπως η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 
Το συγκεκριμένο  σωματείο  με  κύρια  ευθύνη  του  Διοικητικού  του  Συμβουλίου  τροποποίησε  το

καταστατικό του και έβαλε διακρίσεις και εμπόδια στην εκλογή των συναδέλφων μελών του στο
Δ.Σ.  της  Ένωσης.  Προϋποθέτει  να  είναι  εγγεγραμμένα  μέλη  τα  δύο  τελευταία  έτη,  για  να
μπορούν να βάλλουν υποψηφιότητα.
Οι  περιορισμοί  που  βάζει  το  συγκεκριμένο  σωματείο στο  αναφαίρετο  δικαίωμα  όλων  των

συναδέλφων να εκλέγονται στο Διοικητικό του Συμβούλιο: 

 Δημιουργούν αδικαιολόγητη ανισοτιμία μεταξύ των μελών, κατά παράβαση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης που καθορίζει την λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων.

 Είναι παράτυποι και  έρχονται  σε πλήρη αντίθεση με το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας
( άρθρο 5 ), γιατί εισάγουν « άλλες διακρίσεις ». 

 Έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ 1α του νόμου 1264/1982, ως προς τα
δικαιώματα των μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ.  της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ουδέποτε ενημερώθηκαν για τη σύγκληση της Καταστατικής
Γενικής Συνέλευσης με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις ( όπως προβλέπει η παρ. ε του άρθρου 8 του
καταστατικού της Ομοσπονδίας ), ούτε έλαβαν γνώση των εγγράφων της Συνέλευσης, των πρακτικών
των  αποφάσεων  με  τις  καταστάσεις  των  παρόντων  και  ψηφισάντων  μελών, την  προβλεπόμενη
απαρτία ( 1/2 των εγγεγραμμένων μελών ) και την απαιτούμενη πλειοψηφία ( 3/4 των ψηφισάντων )
υπέρ της τροποποίησης.
Επίσης, πρόσφατα διαπιστώσαμε να έχουν γίνει τροποποιήσεις και στο καταστατικό της  Ένωσης

Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Στερεάς Ελλάδας ( για διεύρυνση θητείας Δ.Σ. κ.α. ) χωρίς
να τηρηθούν οι καταστατικές υποχρεώσεις. 
Για τη διαδικασία που ακολούθησε το προεδρείο και η πλειοψηφία του Δ.Σ. της συγκεκριμένης

Ένωσης,  δεν  ενημερώθηκε  όχι  μόνο  το  Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας,  αλλά  ούτε  ο  εκλεγμένος
εκπρόσωπος  της  Ε.Α.Κ.Π.  στο Δ.Σ.  της  Στερεάς  Ελλάδας,  αφού δεν προηγήθηκε Διοικητικό
Συμβούλιο για να ληφθεί σχετική απόφαση.
 Ένας  μεγάλος  αριθμός  συναδέλφων  -  μελών  της  Ένωσης  αυτής,  δεν  γνώριζε  ότι  έγινε

Συνέλευση για την τροποποίηση του καταστατικού της. Καταγγέλλουν ότι ποτέ δεν στάλθηκαν
οι ανακοινώσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και των τυχόν επαναληπτικών Γ.Σ.     (
λόγω μη ύπαρξης απαρτίας ).
Από τις παραπάνω παράτυπες και αντιδημοκρατικές διαδικασίες, τίθεται ζήτημα:

 Μη  νομιμοποίησης  των  αντιπροσώπων  του  σωματείου  Ανατολικής  Μακεδονίας  –
Θράκης, στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

 Άμεσης ανάκλησης και ακύρωσης όλων των παράτυπων διαδικασιών του σωματείου της
Στερεάς  Ελλάδας,  που  παραβιάζουν  καταστατικές  και  γενικές  διατάξεις,  όπως
καταγγέλλονται από τους συναδέλφους μας. Εάν δεν συμβεί αυτό οι αντιπρόσωποί του δεν
νομιμοποιούνται στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.



Με αφορμή αυτές τις περιπτώσεις καλέσαμε το προεδρείο της Ομοσπονδίας να:

 Αποκαταστήσει τη δημοκρατική λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος. 
 Απαιτήσει  από  όλες  τις  πρωτοβάθμιες  ενώσεις,  να  διασφαλιστούν  οι  προβλεπόμενες

δημοκρατικές διαδικασίες. 
 Ενημερώσει το Δ.Σ. εάν υπάρχουν και άλλα τέτοια κρούσματα αυθαιρεσιών  και από άλλα

σωματεία που πιθανόν να έχουν προβεί σε ανάλογες τροποποιήσεις των καταστατικών τους. 
 Καταγγελθεί η τακτική των παραβιάσεων των καταστατικών λειτουργιών.

Το προεδρείο με τον γνωστό κυνισμό που το διακατέχει μας δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για τις
τροποποιήσεις. Δηλαδή γνώριζε για όλες τις αυθαιρεσίες και τις σιγοντάρισε σε συνεργασία με
τα  προεδρεία  των  συγκεκριμένων  σωματείων.  Δεν  ενημέρωσε  ως  όφειλε  όλα  τα  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που αποτελούν τη Διοίκηση αυτής και έχουν ευθύνη να
γνωρίζουν εάν τηρείτε η προβλεπόμενη καταστατική λειτουργία των πρω/θμιων ενώσεων - μελών της.
Μεγάλη  ευθύνη  φέρουν  πλέον  και  οι  παρατάξεις Α.Ε.Π.  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  -  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  -

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ,  που  δεν  τοποθετήθηκαν  και  δεν
πήραν θέση  στις καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π. για τις συγκεκριμένες καταστατικές παραβιάσεις. Μόνο
η παράταξη των Ανεξάρτητων Πυροσβεστών δήλωσε αντίθετη στις παράτυπες τροποποιήσεις.  
Ο εκπρόσωπος της Ε.Α.Κ.Π. τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν από την παράταξή μας, όλες οι

ενέργειες που  επιβάλλονται  για  να  διασφαλίσουμε  την  προβλεπόμενη  και  τη  δημοκρατική
λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η  κατάσταση  στον  συνδικαλιστικό  μας  χώρο «  έχει  ξεφύγει  επικίνδυνα  ».  Οι  συμβιβασμένες

συνδικαλιστικές ηγεσίες,  οι παρατάξεις  και  οι  κάθε  λογής  «  ανεξάρτητοι,  ενιαίοι,  αδέσμευτοι
κ.λ.π.  »  που  αποτελούν  την  πλειοψηφία  στην  Ομοσπονδία  και  στα  πρωτοβάθμια  σωματεία,
ξεφτιλίζουν συνεχώς το συνδικαλιστικό κίνημα. Εκφυλίζουν και απαξιώνουν τους κανόνες και τις
αρχές του. 

 Δεν θέλουν να συμμετέχουν οι συνάδελφοι στις διαδικασίες και τη λειτουργία των σωματείων
       να  οργανώσουν  τον  αγώνα  μας  για  να  διεκδικήσουμε  λύση  στα  προβλήματα  και  να

ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. 
 Είναι μόνιμα αρνητικοί στις αγωνιστικές διεκδικήσεις και βρίσκονται σταθερά απέναντι

από τα δικαιώματα των πυροσβεστών.  Είναι υπεύθυνοι για την επιδείνωση των άθλιων
συνθηκών  εργασίας,  τη  συνεχή  υποβάθμιση  της  υπηρεσίας  και  της  πυρασφάλειας  της
χώρας, τις απανωτές μειώσεις στους μισθούς και το εισόδημά μας.

 Υποκρίνονται και παριστάνουν ότι υπερασπίζονται τα συμφέροντα των πυροσβεστών, ενώ
στην πραγματικότητα το μόνο που στους ενδιαφέρει είναι « να διατηρηθούν στις καρέκλες
τους  »,  για  να  συνεχίζουν  να  βάζουν  πλάτη  και  να  επιβάλλονται  σε  βάρος  μας  χωρίς
αντίσταση, τα μέτρα των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων. Να ξεπουλάνε τα δίκαια
αιτήματά μας. Ευθύνονται για την απογοήτευση των συναδέλφων, για την απαξίωση και την
αποδυνάμωση του συνδικαλισμού στο χώρο μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Με  αυτή  την  κατάντια  των  συνδικαλιστικών  μας  οργάνων, θα  χειροτερεύει  διαρκώς  η

εργασιακή και η οικονομική μας κατάσταση. 
Μόνο  εσείς  έχετε  τη  δύναμη  με  την  ενεργή  συμμετοχή  σας  στις  συνδικαλιστικές

δραστηριότητες, να συμβάλλεται στην αποδυνάμωση και την απομόνωση των συμβιβασμένων
πλειοψηφιών.
Η Ε.Α.Κ.Π. συνεχίζει την προσπάθεια για την ανασύνταξη των συνδικαλιστικών οργάνων και την

αγωνιστική  αφύπνιση  των  συναδέλφων,  με  τις  συνεχόμενες  παρεμβάσεις,  τις  περιοδείες  που
πραγματοποιεί σε όλη τη χώρα και τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που οργανώνει
κόντρα στην καθολική άρνηση και αδράνεια όλων των άλλων παρατάξεων.  
Στηρίξτε  και  συμμετέχετε  ενεργά  στην  προσπάθεια  και  στον  αγώνα  της  Ε.Α.Κ.Π.,  για  να

ανασυντάξουμε  τα  συνδικαλιστικά  μας  όργανα. Να  οργανώσουμε  την  πάλη  μας  και  να
διεκδικήσουμε με συνεχή αγώνα τα δικαιώματά μας.  



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


