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ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19 & 20 Μαΐου το 21ο Τακτικό Συνέδριο της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Παρά τα 18 χρόνια ύπαρξης της Ομοσπονδίας και παρά τα 21 Συνέδρια που έχει στο ενεργητικό της, οι τακτικές 
του κυβερνητικού συνδικαλισμού παραμένουν οι ίδιες και απαράλλαχτες.  

Μοναδική σπουδή το πώς θα βάλουν εμπόδια στην λήψη αποφάσεων για αγωνιστικές κινητοποιήσεις και αν 
αυτό τους ξεφύγει και η πλειοψηφία του συνέδριου εγκρίνει ψηφίσματα με αγωνιστικό πλαίσιο, όπως αυτά που 
κατέθεσε η Ε.Α.Κ.Π. στο 21ο Συνέδριο, εξαντλούν κάθε προσπάθεια για να μην υλοποιηθούν. 

Είναι οι ίδιοι που όλο το προηγούμενο διάστημα με τις προτάσεις τους, με την ανοχή τους και με την αδράνεια 
τους, διευκόλυναν και την σημερινή κυβέρνηση να περάσει όλα τα αντεργατικά της σχέδια σε βάρος των μονίμων 
και των συμβασιούχων πυροσβεστών.   

Είναι αυτοί οι ίδιοι που αντί για αγώνες και αντίσταση απέναντι στις εργασιακές ανατροπές, έπαιξαν το χαρτί της 
δοκιμασμένης και αγαπημένης τους τακτικής, των δικαστικών προσφυγών ως αντιστάθμισμα της αδράνεια τους. 
Δηλαδή την τακτική του «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι».   

Είναι αυτοί που ενώ έβαλαν πλάτη σε όλες τις κυβερνήσεις για να: 

• Αποδομηθεί διαχρονικά το ασφαλιστικό σύστημα μέσα από όλες τις αντιασφαλιστικές νομοθετικές ρυθμίσεις 
που έγιναν από το 1990 και μετά.   

• Να μεταφερθούν με «νόμιμο» τρόπο εκατοντάδες δις από τον τεράστιο πλούτο που υπήρχε  στα ταμεία μας, 
στα ταμεία της αστικής τάξης, μετατράπηκαν στην συνέχεια σε πλασιέ υπηρεσιών, για να «διευκολύνουν» τους 
πυροσβέστες ώστε να αγοράζουν πλέον από ιδιώτες, σε καλύτερες τιμές από τους άλλους τους κοινούς 
θνητούς, ότι έχασαν σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σε υπηρεσίες υγείας κ.λ.π.   

Ακόμη και τώρα που η κυβέρνηση δύο μέρες πριν το Συνέδριο ψήφισε το ποιο αντιδραστικό μισθολόγιο 
(βλέπε 6σελιδο ενημερωτικό της Ε.Α.Κ.Π.),  μέσω του οποίου:  

• Παγώνει τις αποδοχές για χιλιάδες  κυρίως χαμηλόβαθμούς και ανοίγει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα με τους 
ανώτατους βαθμούς.  

• Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντικές περικοπές ( βλέπε προσωπική διαφορά, επιδόματα).  

• Αμφισβητεί και υποβιβάζει την επιστημονική γνώση έναντι της στρατιωτικής.  

• Θέτει τα θεμέλια για την κατάργηση του τακτικού χρόνου εργασίας (βλέπε επίδομα Ιδιαιτέρων Συνθηκών). 

•  Αναγνωρίζει ως κυρίαρχο προσόν μόνο τον φέροντα βαθμό και όχι τις συνθήκες εργασίας στην μάχιμο 
υπηρεσία, την επικινδυνότητα, την πραγματική εργασία πέραν των τακτικού ωραρίου, τις αργίες, τα νυχτερινά 
κ.λ.π.    

• Συνεχίζει να αποζημιώνει την υπερεργασία και την νυχτερινή εργασία με επιδοματικού χαρακτήρα αποδοχές, 
υπό την απειλή επαπειλούμενης μείωσης, την στιγμή που πριν λίγες μέρες, δημοσιεύτηκε το νέο αυξημένο 
ωρομίσθιο για όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. (βλέπε σχετική εγκύκλιο site Ε.Α.Κ.Π.)    

Αφού όλο το προηγούμενο διάστημα έδωσαν την συνηθισμένη τους παράσταση μέσα από υπομνήματα, επαφές 
και ανέξοδες δηλώσεις (μέχρι και το δικαίωμα στην απεργία διεκδίκησαν) και αφού έβγαλαν την «αγωνιστική» τους 
υποχρέωση με την περιχαρακωμένη κινητοποίηση της 17ης Μαΐου,  τώρα που πλέον το νέο μισθολόγιο είναι γεγονός, 
προτείνουν νέους «γενναίους» δικαστικούς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδας.  

Θα τους αδικούσαμε όμως αν δεν τους αναγνωρίσουμε, ότι «παλεύουν» για να αντισταθμίσουμε και τις νέες 
απώλειες ώστε να έχουμε  νόμιμο δικαίωμα στην 2η εργασία!!!  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

Η Ε.Α.Κ.Π.  ήταν η μόνη παράταξη, που παρά την μόνιμη κατάσταση εκφυλισμού που κυριαρχεί σε όλα τα 
συνέδρια της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., επιμένει να αντιμετωπίζει το Συνέδριο ως το κορυφαίο όργανο του 
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συνδικαλιστικού μας κινήματος. Στην βάση αυτής της αρχής, κατέθεσε προς έγκριση στο σώμα του 
συνεδρίου ( βλ. Site Ε.Α.Κ.Π.):  

• Ψήφισμα με ολοκληρωμένη πρόταση για όλα τα εργασιακά ζητήματα.   ( Εγκρίθηκε ) 

• Ψήφισμα για την καταδίκη των ιμπεριαλιστικών πολέμων.                       ( Εγκρίθηκε ) 

• Νέο ολοκληρωμένο σχέδιο Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων.              ( Απορρίφθηκε ) 

Επίσης ήταν η μόνη παράταξη που υπερασπίστηκε με σθένος τα δίκια των πυροσβεστών και προσπάθησε να 
εξηγήσει μέσα από τις τοποθετήσεις των στελεχών της, (ακόμη και σε αυτούς τους λίγους αντιπροσώπους των άλλων 
παρατάξεων που παρέμειναν στην αίθουσα τις δύο μέρες του συνεδρίου και δεν παρασύρθηκαν από τις ομορφιές της 
πρωτεύουσας), την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει τα εργασιακά μας δικαιώματα, και ότι διέξοδος υπάρχει 
μόνο μέσα από τους αγώνες.  

Ειδικά αυτήν την περίοδο όπου:  

• Χιλιάδες συνάδελφοι μας συμβασιούχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της ανεργίας, έχοντας 
κερδίσει μόνο μία προσωρινή αναστολή.  

• Μία από τις ποιο σημαντικές κατακτήσεις που ήταν ο κανονισμός μεταθέσεων και μέσω αυτού απέκτησαν οι 
πυροσβέστες το δικαίωμα στον προσωπικό και οικογενειακό προγραμματισμό, έχει ανατραπεί σε μεγάλο 
βαθμό. (Παρ’ όλα αυτά η αξιοκρατική πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για τον κανονισμό μεταθέσεων, απορρίφθηκε στο 
Συνέδριο. Αναμενόμενο όμως γεγονός από όσους ανέχτηκαν και ευνόησαν τις ανατροπές που έγιναν σ’ αυτόν, 
με τα σημερινά τραγικά αποτελέσματα).     

• Εκατοντάδες συνάδελφοι μας μόνιμοι και συμβασιούχοι είναι στα πρόθυρα της απελπισίας, αφού καλούνται 
να αντιμετωπίσουν όντας ξεσπιτωμένοι χιλιάδες μίλια μακριά από τις εστίες τους και οικονομικά εξαθλιωμένοι, 
άμεσο πρόβλημα επιβίωσης στα  κοσμοπολίτικα νησιά, προς χάριν της κερδοφορίας της Fraport.  

• Επιχειρείτε προς το παρόν συγκαλυμμένα η επιβολή διπλασιασμού του χρόνου εργασίας, κατά παράβαση των 
υπαρχόντων νομοθετημάτων, μέσω προφορικών και έγγραφων διαταγών, εγκυκλίων για επιχειρησιακούς 
σχεδιασμούς, προτάσεων (ακόμη και από συνδικαλιστικά όργανα) για επιβολή επιφυλακής χωρίς συμβάντα 
παρά με δείκτες επικινδυνότητας.  

• Είμαστε στο παρά πέντε του κλεισίματος Π.Υ. και Π.Κ. μέσω της Αναδιοργάνωσης.   

• Οι πιστώσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό, υποδομές, συντήρηση, ατομικά μέσα προστασίας, πετσοκόβονται 
διαρκώς.  

• Η Υγιεινή και ασφάλεια για τα επιχειρησιακά συμβάντα παραμένει κενό γράμμα.  

• Η πυροπροστασία μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά, από κοινωνικού σε ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσία, 
(η αρχή έγινε με την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων σε ΒΙ.ΠΕ., στα ιδιωτικά αεροδρόμια, 
στους οδικούς άξονες, έπεται συνέχεια με τα λιμάνια και ακολουθεί ακάθεκτος ο σχεδιασμός μέσω της ίδρυσης 
των Δημοτικών εθελοντικών υπηρεσιών) με κύρια ευθύνη του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και παρ ότι το 
σώμα του Συνεδρίου ψήφισε τις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. για κινητοποιήσεις, επιβλήθηκε άκρα του τάφου 
σιωπή.    

Τώρα δηλαδή που η εργασιακή κόλαση άνοιξε τις πύλες της για την μεγάλη πλειοψηφία των πυροσβεστών, αφού 
προβλέπονται συνεχόμενες μεταθέσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις και ατέλειωτα εξαντλητικά ωράρια για την κάλυψη 
των μεγάλων ελλείψεων, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., επιλέγει την δικαστική οδό για την επίλυση των εργασιακών 
δικαιωμάτων.  

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Ε.Α.Κ.Π. δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά ζήτησε από όλες τις 
παρατάξεις που είναι εκτός προεδρείου να συνυπογράψουν κοινό αίτημα για Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, με 
μοναδικό θέμα την άμεση εφαρμογή των ψηφισμάτων  του 21ου Συνεδρίου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
κινητοποιήσεων. Το αίτημα υποβλήθηκε χθες 30 Μαΐου και το συνυπέγραψαν 10 μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Το 
προεδρείο, όλως τυχαίως, την ίδια ημέρα εξέδωσε πρόσκληση για τακτικό συμβούλιο στις 7 Ιουνίου, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνει ξεκάθαρο θέμα για την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και υπαναχωρώντας, 
δέχτηκε να συμπεριλαμβάνεται  στην Ημερήσια Διάταξη ως πρώτο θέμα.       

Η  Ε.Α.Κ.Π. απευθύνει ΚΑΛΕΣΜΑ σε όλους τους συναδέλφους και όλες τις πρωτοβάθμιες ενώσεις του Π.Σ., 
για  την υπεράσπιση των αποφάσεων του Συνεδρίου και για ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ. 

Για της Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 


