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  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΥΣΗΧΑΣΜΟΣ – ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, πραγματοποιήθηκε στην Κυλλήνη της Ηλείας στις 29 & 30 Μαΐου
το 22ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Άλλο  ένα  συνέδριο  προστέθηκε  στο  ενεργητικό  της  ομοσπονδίας,  όπου  ήταν  διάχυτος  ο
εκφυλισμός και η συνειδητή υποβάθμιση των εργασιών του, αφού για ακόμη μία φορά  περιορίστηκε
ασφυκτικά ο χρόνος των τοποθετήσεων και έληξαν οι εργασίες του χωρίς να ληφθούν αποφάσεις
αντάξιες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.  

Οι άδειες θέσεις στην αίθουσα του συνεδρίου και κυρίως την δεύτερη ημέρα, όπου σύμφωνα με το
πρόγραμμα, έπρεπε να συνεχιστούν οι τοποθετήσεις για τα εργασιακά μας θέματα, καταδεικνύει ότι
η  επιλογή  των  χλειδάτων  ξενοδοχείων  σε  ειδυλλιακές  περιοχές  για  την  πραγματοποίηση  των
« εργασιών » των συνεδρίων, αποτελούν χρόνια τώρα, το μέσον χειραγώγησης και ανταμοιβής όλων
αυτών των αντιπροσώπων που εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων του κυβερνητικού
συνδικαλισμού, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν μέσω της ανοχής και της σιωπής τους
στο τσάκισμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων.  

Είναι καιρός πλέον αγαπητοί συνάδελφοι να αναλάβετε και εσείς οι ίδιοι τις ευθύνες των επιλογών
σας και να ζητήσετε να σας ξεκαθαρίσουν για ποιον ακριβώς λόγο, πάνε και έρχονται στα συνέδρια
της Ομοσπονδίας, τι στάση κρατάνε εκεί μέσα και τι αποφάσεις παίρνουν για να αντιμετωπιστεί ο
εργασιακός μεσαίωνας που μας έχουν επιβάλει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις.    

Το  γεγονός  επίσης  ότι  δεν  κλήθηκαν  στο  συνέδριο  η  Πανελλήνια  Ένωση  Αποστράτων
Πυροσβεστικού  Σώματος  (  Π.Ε.Α.Π.Σ.  )  για  τρίτη  συνεχόμενη  φορά,  καθώς  και  η  Πανελλήνια
Ομοσπονδία  Πενταετούς  Υποχρέωσης  και  Συμβασιούχων  Πυροσβεστών,  με  ευθύνη  της
πλειοψηφούσας  παράταξης  της  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.  και  με  την  ανοχή  όλων  των  υπολοίπων  του
κυβερνητικού συνδικαλισμού, αποκαλύπτει ότι οι επιλογές των προσκεκλημένων συνδικαλιστικών
οργάνων δεν γίνεται με όρους συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά στην βάση των επιδιώξεων που
στην  παρούσα  φάση,  εξυπηρετούν  τις  προεκλογικές  ανάγκες  του  κόμματος  της  Αξιωματικής
αντιπολίτευσης. 

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινείτε και η « επαναστατική » έπαρση που εκφράστηκε δια στόματος
του προέδρου της Π.Ο.Α.Σ.Υ. κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του, για την έναρξη συνεχόμενων
κινητοποιήσεων.  Αφού  άφησαν  από  κοινού  όλα  τα  προεδρεία  των  ομοσπονδιών  των  Σ.Α.,  να
περάσει και αυτή η κυβέρνηση όλα τα αντεργατικά της τερατουργήματα, όπως το ασφαλιστικό, το
μισθολόγιο, οι τροποποιήσεις στον κανονισμό μεταθέσεων, θυμήθηκαν ξαφνικά ότι υπάρχουν και οι
αγώνες,  εκτός  από  τα  δικαστήρια  που  έγινε  η  προσφιλή  τους  «  αγωνιστική  »  τακτική  για  να
δημιουργούνται οι απαραίτητες αυταπάτες στους εργαζόμενους.  

Την έχουμε ξαναζήσει αυτή την « επαναστατική γυμναστική » την περίοδο 2001 – 2003, όπου στην
συνέχεια  αφού  επετεύχθη  το  2004  η  ανάληψη  της  διακυβέρνησης  από  την  Ν.Δ.,  με  όλα  τα
προβλήματα να παραμένουν άλυτα, οι  « αγωνιστικές » αποφάσεις και διαθέσεις μπήκαν στο ψυγείο.

Ακόμη και αυτό το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου αποκαλύπτει ότι,  ο προσανατολισμός των
« διεκδικήσεών » τους είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των προθέσεων της κυβέρνησης:

« Να βγούμε νικητές στην μάχη με τις φλόγες ».

Δηλαδή εμείς οι εργαζόμενοι να υπερβούμε όλα αυτά τα εμπόδια που μας βάζουν για την άσκηση
των καθηκόντων μας και για ακόμη μία φορά να δουλεύουμε, χωρίς χρονικά όρια και με απλήρωτη
υπερεργασία. Χωρίς να έχουμε τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας. Διακινδυνεύοντας την ζωή
μας  με  τον  πεπαλαιωμένο  μηχανολογικό  και  ατομικό  εξοπλισμό.  Ξεσπιτωμένοι  στα  πανάκριβα
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κοσμοπολίτικα νησιά χωρίς την στοιχειώδη υποστήριξη,  για να « κερδηθεί » μία μάχη που έχουν
ήδη προδιαγράψει την έκβαση της όλες οι κυβερνήσεις από το 1998 και μετά, με τις πολιτικές που
άσκησαν σε βάρος της πυρασφάλειας της χώρας, της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και
των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Πολιτικές που έστειλαν στον τάφο 35 αξιόλογους συναδέλφους
μας καθώς και δεκάδες συμπολίτες μας το 2007 και όχι μόνο.    

Αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση έχει το προεδρείο αλλά και όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις. Καμία
πρόταση και καμία απόφαση για έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων, παρά μόνο διαπιστώσεις. 

 Καταψήφισαν  όλοι  τους  την  πρόταση  που  κατάθεσε  η  Ε.Α.Κ.Π.  με  ολοκληρωμένο  πλαίσιο
αιτημάτων και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κινητοποιήσεων, που θα ξεκινούσαν αμέσως μετά
την λήξη του συνεδρίου, για να ελπίζουμε ότι θα βγούμε νικητές στην επίθεση που δεχόμαστε από
τις  αντεργατικές  πολιτικές.  Όπως  επίσης  με  ευθύνη  του  προεδρείου  της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.,  που
υποκαθιστούσε  κατά  παράβαση  του  καταστατικού  το  προεδρείο  του  Συνεδρίου,  δεν  τέθηκε  σε
ψηφοφορία το ψήφισμα για την καταδίκη των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των δεινών που φέρνουν
στους λαούς.   

Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. δεν στηρίχτηκε από την πλειοψηφία των συνέδρων, γιατί στην ουσία το
πραγματικό κεντρικό σύνθημα που κυριαρχεί στα συνέδρια εδώ και χρόνια είναι:

Πυροσβέστες τα κεφάλια μέσα, με δουλειά χωρίς δικαιώματα και απαιτήσεις, γιατί στην μάχη
για την « ανάπτυξη »,  τα παράσιτα της οικονομικής ζωής της χώρας,  πρέπει  να βγούνε με
κέρδη.

Αυτήν την πολιτική κατεύθυνση εξυπηρετεί η « συνδιοργάνωση » του συνεδρίου μέσω χορηγίας με
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και  η απονομή τιμητικών πλακετών στον Περιφερειάρχη
Δυτικής  Ελλάδας  και  τον  αντιπεριφερειάρχη Ηλείας  από τον  πρόεδρο της  ομοσπονδίας  και  τον
επικεφαλή της Α.Ε.Π. Πυροσβεστών αντίστοιχα. Και αυτό το γεγονός είναι μία ακόμη απόδειξη για
το  φλέρτ  που  υπάρχει  μεταξύ  κυβέρνησης,  κυβερνητικού  συνδικαλισμού  και  παραγόντων  της
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Δεν  είναι  τυχαίες  οι  τοποθετήσεις  των  εκπροσώπων  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,  αλλά  και  αυτές  υπηρεσιακών  παραγόντων  που  αναφέρθηκαν  στη  γενναία
χρηματοδότηση για την ενίσχυση του στόλου οχημάτων στο Π.Σ. από τα ταμεία των περιφερειών.

Δουλεύουν από κοινού και έχουν αναγάγει σε ζήτημα ζωτικής σημασίας την οικονομική ενίσχυση
με τη μορφή χορηγιών ( αν και όποτε αυτή πραγματοποιηθεί ) από διάφορους φορείς, ακόμη και από
ιδιώτες προκειμένου να καλυφθούν οι διαρκείς ανάγκες σε μέσα υλικοτεχνικής υποδομής του Π.Σ.

Απεμπολούν  την  υποχρέωση  του  κράτους  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  από  τον  κρατικό
προϋπολογισμό.  Κοινές  είναι  και  οι  προσπάθειές  τους  για  τη  μεταφορά  αρμοδιοτήτων  της
πυρασφάλειας της χώρας μας στην Τοπική διοίκηση. Θέλουν να μετακυλύουν το κόστος της στις
πλάτες των φορολογούμενων πολιτών, έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να
μειώσει  περεταίρω  τις  πιστώσεις  στο  Π.Σ.  για  να  μπορεί  να  εξοικονομήσει  κονδύλια  για  τους
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Το  πώς  αντιλαμβάνεται  η  κυβέρνηση  την  πυρασφάλεια  της  χώρας  αλλά  και  την  λύση  των
εργασιακών μας δικαιωμάτων αποτυπώθηκε στην τοποθέτησή της παρευρισκόμενης βουλευτού του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., η οποία έκανε το άσπρο μαύρο προκειμένου να μας πείσει ότι γίνονται προσπάθειες για
να βρεθούν λύσεις. Επιχείρησε προκειμένου να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα στον αντιπυρικό
σχεδιασμό,  να  συγκρίνει  τον  όγκο  των  πυρκαγιών  και  των  καμένων  εκτάσεων  της  περυσινής
αντιπυρικής περιόδου που κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων στη Ζάκυνθο, Ηλεία,
Κύθηρα κ.α. ( υπενθυμίζοντας μας ότι τα προβλήματα στην πυρασφάλεια παραμένουν ακέραια ), με
προγενέστερες περιόδους που συμπεριλαμβάνονταν και οι μεγάλες καταστροφές των ετών 2000 &
2007. Στοιχεία παραπλάνησης ενέχει και η πρόταση 52 βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την χορήγηση
επιδόματος επικινδυνότητας για τους Π.Π.Υ. όπως αναφέρθηκε στον χώρο του συνεδρίου. Για άλλη
μια φορά αντιμετωπίζουν την επικινδυνότητα του επαγγέλματος με ένα επίδομα, μακριά από τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ουσιαστική αναγνώριση του επαγγέλματος του Πυροσβέστη ως
βαρύ, επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

 Παράλληλα όμως σπέρνουν και το δηλητήριο της επιλεκτικής και διχαστικής χορήγησης του, την
στιγμή που η κυβέρνηση δια στόματος Αν.  Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ.,  αρνήθηκε την αναγνώριση του
Β.Α.Ε. για όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ.   



Στην ίδια αντεργατική ρότα προσανατολίστηκε και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που
δια μέσω της τοποθέτησης του βουλευτή Κου Χαρακόπουλου Μάξιμου, εκτός των άλλων έσπευσε
περιχαρείς να μας αναγγείλει πως στις προθέσεις τους, είναι η ανανέωση της 5ετίας των συναδέλφων
Π.Π.Υ.  και όχι η μονιμοποίηση τους,  παρατείνοντας έτσι την εργασιακή τους ανασφάλεια. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στο χώρο του συνεδρίου παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του συλλόγου των
συζύγων θανόντων ΑΞΙΑ, όπου αναφέρθηκε στη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει οι οικογένειές τους από την εφαρμογή του αντιασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ο οποίος
δεν  τους  δίνει  το  δικαίωμα  συνταξιοδότησης  παρ’  όλο  που  οι  εκλιπόντες  συνάδελφοι  είχαν
στοιχειοθετήσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.   

Προκαλεί η υποτιθέμενη ευαισθησία και τα κροκοδείλια δάκρυα του πρόεδρου της ομοσπονδίας,
που με την τακτική και την αδράνεια της παράταξης που εκπροσωπεί,  αλλά και των υπόλοιπων
παρατάξεων,  επέτρεψαν  την  εφαρμογή  των  νόμων  για  την  αποδόμηση  του  ασφαλιστικού
συστήματος. Για τον λόγο αυτό άλλωστε « διεκδικεί » την κατάργηση μόνο του άρθρου 12 του
παραπάνω νόμου και όχι στο σύνολο των αντιασφαλιστικών νόμων που έχουν τσακίσει όλους τους
εργαζόμενους.  

Συναδέλφισσες  –  Συνάδελφοι,  οι  δυνάμεις  αυτές  είναι  που  αποτελούν  το  Δούρειο  Ίππο  του
συνδικαλιστικού κινήματος. Συνειδητά έχουν παραιτηθεί από κάθε είδους διεκδίκησης ουσιαστικών
λύσεων βάζοντας πλάτη στην υλοποίηση όλων των αντεργατικών πολιτικών των κυβερνήσεων που
βρέθηκαν διαχρονικά στο τιμόνι της χώρας μας καθώς και των ευρωπαίων εντολοδόχων τους.

Η τακτική τους δεν μας ξενίζει, είναι οι ίδιοι που με την τακτική τους βοήθησαν να:

 Αποδομηθεί το ασφαλιστικό με την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων της τελευταίας
20ετίας και στη συνέχεια να παρουσιαστούν ως σωτήρες προτείνοντάς μας να αποδεχθούμε
την ιδιωτικοποίηση των ταμείων μας δια μέσου της επαγγελματικής ασφάλισης.

 Διαλυθεί ο κανονισμός μεταθέσεων μέσα από τις τροποποιήσεις που προήλθαν μετά κι από
τις προτάσεις τους με πανομοιότυπα σχέδια Π. Δ. που ξεσπιτώνουν συναδέλφους.

 Αποσαρθρωθεί η πυρασφάλεια της χώρας από τη συνεχόμενη υποχρηματοδότηση του Π.Σ.
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 Καταστρατηγηθεί ο σταθερός χρόνος εργασίας με την κήρυξη συνεχόμενων και παράνομων
επιφυλακών.

 Αποποιηθούμε της διεκδίκησης της υπερωριακής απασχόλησης.
 Διατηρηθεί η αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας με επιδοματικό χαρακτήρα καθώς και

χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας. 
 Περιχαρακωθούμε από τους υπόλοιπους εργαζόμενους αφού σπέρνουν στους συναδέλφους

την  ψευδαίσθηση  ότι  οι  ένστολοι  αποτελούμε  ένα  ξεχωριστό  κομμάτι  της  κοινωνίας.  Η
λογική αυτή ακολουθείται εσκεμμένα και ως στόχο έχει η παρεμπόδιση της μαζικοποίησης
του κινήματος.

 Μην καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν και να αποδομηθεί το σύστημα πυρασφάλειας της
χώρας  μας,  όταν  χιλιάδες  συνάδελφοι  συμβασιούχοι  ζουν  κάτω  από  το  καθεστώς
αβεβαιότητας και εργασιακής ανασφάλειας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών παραμένει σταθερή
δύναμη  που με  συνέπεια  προσπαθεί  μέσα από  τις  προτάσεις  της  και  την  συμμετοχή  της  στους
αγώνες, να επιφέρει την ανάταση του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας. 

Θα  συνεχίσουμε  τον  αγώνα  μας  στο  πλευρό  των  συναδέλφων  στα  μικρά  και  τα  μεγάλα
προβλήματα.  Θα  σταθούμε  μπροστά  στις  ανάγκες  των  καιρών  μας  για  την  ανασύνταξη  του
συνδικαλιστικού κινήματος. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν διάθεση για αγώνα, να συμπορευτούμε μαζί σ’ αυτήν
την προσπάθεια που θα βάλει τις βάσεις για την διεκδίκηση όλων όσων δικαιούμαστε στους χώρους
εργασίας μας, στον τόπο των συμβάντων, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική Γραμματεία


