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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταθέτει ως ψήφισµα για το 23ο  

Συνέδριο της Οµοσπονδίας µας, τη θέση και την πρότασή της για την αγωνιστική δράση 
που θα πρέπει να αναλάβει άµεσα, το δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο των 
πυροσβεστών.  
Η πρότασή µας αποτελεί την κατάλληλη απάντηση απέναντι στις πολιτικές όλων των 

κυβερνήσεων, που σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθούν µε µεγαλύτερη ένταση 
την κατάργηση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων που µας έχουν αποµείνει, 
υποβαθµίζουν την πυρασφάλεια και την δασοπροστασία της χώρας δηµιουργώντας τραγωδίες 
όπως της περσινής αντιπυρικής περιόδου στην Ανατολική Αττική, και όλα αυτά για να 
ισχυροποιηθούν και να αυξηθούν ακόµα περισσότερο τα υπερκέρδη των µονοπωλιακών και 
επιχειρηµατικών οµίλων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:  

Ø Έναρξη κινητοποιήσεων µέσα στην αντιπυρική περίοδο σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο µε σταδιακή κλιµάκωσή τους. Πραγµατοποίηση άµεσα 
συγκεντρώσεων διαµαρτυρίας στη Βουλή και στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, για τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ως υπάλληλοι του Π.Σ. 
και για την υποβάθµιση των υπηρεσιών µας και του συστήµατος πυρασφάλειας.  

Ø Με την λήξη των εργασιών του συνεδρίου να οργανωθεί συνέντευξη τύπου από το 
Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. µε διαπαραταξιακή συµµετοχή και την προβολή ειδικού 
προπαγανδιστικού σποτ στα Μ.Μ.Ε. για να ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός για τα 
σοβαρά προβλήµατα που υπάρχουν στις δοµές της πυροπροστασίας και για τα 
εργασιακά προβλήµατα των πυροσβεστών. Σε συνέχεια των παραπάνω ενεργειών να 
στηθούν µόνιµα στέκια σε κεντρικά σηµεία των µεγαλουπόλεων, για την διανοµή 
ανάλογου περιεχόµενου προπαγανδιστικού υλικού, καθώς επίσης να γίνετε κατά 
περιόδους η διακίνηση του και στα διόδια των κεντρικών οδικών αξόνων µε σκοπό 
την πλατιά ενηµέρωση του κοινού.  

Ø 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 τσακίζουν τα εργασιακά 
και κοινωνικά µας δικαιώµατα, όπως και όλων των εργαζοµένων και του λαού. Να 
δυναµώσει η αλληλεγγύη µεταξύ των πυροσβεστών για τα µεγάλα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε. Να κατανοηθεί από όλους η αναγκαιότητα για οργάνωση 
αγωνιστικών διεκδικήσεων, µε τη συµµετοχή των περισσότερων συναδέλφων και την 
απαιτούµενη προετοιµασία. 

Ø Να γίνει ανάρτηση πανό σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιµάκια µε τα αιτήµατα µας.  



ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ  ΚΑΛΕΣΜΑ  

Ø Προς όλους τους 5ετούς θητείας και τους συµβασιούχους συναδέλφους και τα συνδικάτα 
τους, για κοινή κάθοδο στους αγώνες µε µαζικό – δυναµικό παρόν στις συγκεντρώσεις 
διαµαρτυρίας. Για κοινή συµπόρευση και κοινό αγώνα, σε σωµατεία και συνδικαλιστικά 
όργανα των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 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, στόχοι που πρέπει να γίνουν 
υπόθεση του ίδιου του εργατικού - λαϊκού κινήµατος. 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:  

• Αύξηση των κρατικών δαπανών για το Πυροσβεστικό Σώµα για την πλήρη κάλυψη όλων 
των σύγχρονων αναγκών του, την ικανοποίηση των αιτηµάτων µας και την αναβάθµιση 
της πυρασφάλειας για το λαό. Άµεση αύξηση της ετήσιας χρηµατοδότησης του Π.Σ., σε 
πρώτη φάση, στα επίπεδα του 2009 ( 500 εκατοµµύρια ευρώ περίπου ). 

• Δηµιουργία ασφαλούς δικτύου πρόληψης και πυροπροστασίας σε όλη τη χώρα, για την 
προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού και του φυσικού µας πλούτου. 
Κατάργηση των αντιδασικών νόµων και απαγόρευση κάθε επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας στα δάση. 

• Κατάργηση των νοµοθετικών διατάξεων ( Π.Δ. 93/2014 και 13/2017 ) που ξεσπιτώνουν 
τους πυροσβέστες µε µεταθέσεις και µετακινήσεις, διαλύουν τον προσωπικό και 
οικογενειακό τους προγραµµατισµό και παράλληλα αποδυναµώνουν ακόµα περισσότερο 
τις υπηρεσίες των περιοχών που υπηρετούσαν πριν να ξεσπιτωθούν. Όχι στις 
µετακινήσεις - ξεσπίτωµα των πυροσβεστών σε µόνιµες δοµές στην Αθήνα, που προωθεί 
η κυβέρνηση για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Οι µετακινήσεις αυτές εκτός από τα 
καινούργια σοβαρά προβλήµατα που θα δηµιουργήσουν σε αρκετούς συναδέλφους µας, 
θα αποδυναµώσουν κι άλλο την ήδη µειωµένη δύναµη αρκετών περιφερειών της χώρας 
και θα υποβαθµίσουν ακόµα περισσότερο την πυρασφάλεια στις περιοχές τους. Καµία 
µετακίνηση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών µε φύλλα πορείας. Σύσταση νέου 
αξιοκρατικού Κανονισµού Μεταθέσεων, που ως προϋπόθεση θα έχει την πρόσληψη 
µόνιµου προσωπικού µε σταθερή σχέση εργασίας, για την κάλυψη όλων των κατά 
τόπους πραγµατικών κενών οργανικών θέσεων. Να επιστρέψουν στα σπίτια τους και 
στις υπηρεσίες τους, όλοι οι συνάδελφοι που ξεσπιτώθηκαν µε µεταθέσεις και 
µετακινήσεις και µέχρι να γίνει αυτό, να τους παρέχεται δωρεάν διαµονή σε κατάλληλες 
κατοικίες ή χορήγηση αντίστοιχου στεγαστικού επιδόµατος και επιδόµατος σίτισης, για 
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, µε ευθύνη της υπηρεσίας και του κράτους. Όχι στις 
προτάσεις του προεδρείου και της πλειοψηφίας της Οµοσπονδίας, όπου και εκεί για 
ξεσπίτωµα συναδέλφων γίνεται λόγος. Αποκατάσταση όλων των συναδέλφων που 
υπέστησαν αδικίες, από τις διαχρονικές παράνοµες αποφάσεις και τις στρεβλώσεις στο 
καθεστώς των Μεταθέσεων.  

• Μονιµοποίηση µε σταθερές υπηρεσιακές σχέσεις όλων των 5ετούς θητείας και των 
εποχικών συµβασιούχων συναδέλφων, στο Πυροσβεστικό Σώµα, τη Δασική Υπηρεσία 
και τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, για την κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων 
που υπάρχουν σε προσωπικό.   



• Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και προσλήψεις µόνιµου προσωπικού 
µέσω των πανελληνίων εξετάσεων για να καλυφθούν οι πραγµατικές κενές θέσεις του 
Π.Σ. και να στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες µας. 

• Καµιά κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας, πυροσβεστικής υπηρεσίας και 
πυροσβεστικού κλιµακίου και αναβάθµισή τους µε πλήρη στελέχωση σε µόνιµο 
προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισµό και υποδοµές. Ίδρυση νέων πυροσβεστικών 
υπηρεσιών όπου απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες, η προστασία της ζωής και της 
περιουσίας του λαού, η εξέλιξη της επιστηµονικής – τεχνολογικής ανάπτυξης των 
υποδοµών και η προστασία του φυσικού µας πλούτου.  

• Αναβάθµιση της λειτουργίας και της εκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών και 
των κλιµακίων.  

• Πλήρη κάλυψη όλων των εκπαιδευόµενων δοκίµων πυροσβεστών και αξιωµατικών µε 
το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό και την δηµιουργία ενός άρτιου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος, που να εµπεριέχει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο όλα τα απαραίτητα 
δεδοµένα και την υλικοτεχνική υποδοµή για την πληρότητα της επαγγελµατική τους 
κατάρτισης. 

• Τοποθετήσεις αξιωµατικών σε όλα τα Πυροσβεστικά Κλιµάκια προκειµένου να 
εκτελούν τα καθήκοντα των προϊσταµένων, για να αναβαθµιστεί η εκπαίδευση του 
προσωπικού και η λειτουργία των Κλιµακίων. 

• Κατάργηση της στρατικοποίησης του Π.Σ. µε δοµή πολιτικού σχεδιασµού και 
αποχαρακτηρισµό του από Σώµα Ασφάλειας, στην βάση του κοινωνικής του αποστολής.     

• Κατάργηση του αντιδραστικού και αναχρονιστικού εσωτερικού κανονισµού υπηρεσίας 
( Κ.Ε.Υ.Π.Σ. ) και εφαρµογή του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα µε τις απαραίτητες 
φιλεργατικές ρυθµίσεις.    

• Ανανέωση των πυροσβεστικών οχηµάτων και άµεση απόσυρση όλων των 
πεπαλαιωµένων. Αποκατάσταση των βλαβών και αντικατάσταση όλων των φθαρµένων 
και µη προβλεπόµενων ελαστικών των οχηµάτων. Ετήσιος τεχνικός έλεγχος όλων των 
οχηµάτων της υπηρεσίας, από τα κρατικά Κ.Τ.Ε.Ο. 

• Προµήθεια αξιόπιστου, σύγχρονου  και ασφαλούς ατοµικού εξοπλισµού, στολών, 
αναπνευστικών συσκευών καθώς και προµήθεια συσκευών ελέγχου ποιότητας του αέρα 
των φιαλών σε όλες τις Π.Υ. που έχουν αεροσυµπιεστές πλήρωσης αέρα. 

• Αναγνώριση του επαγγέλµατος µας ως Βαρύ Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο µε την 
θέσπιση και εφαρµογή των απαιτούµενων αυξηµένων µέτρων προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας στην υπηρεσία κατά την διάρκεια των εγγενών δραστηριοτήτων, που η 
έλλειψή τους αποτελεί την κύρια αιτία της πλειοψηφίας των τραυµατισµών και των 
θανάτων των συναδέλφων µας, όλα τα προηγούµενα χρόνια. Καταγραφή των 
επαγγελµατικών ασθενειών και των αιτιών που τις προκαλούν. Πλήρη και τακτικό 	
ιατρικό έλεγχο όλων των συναδέλφων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν εµπλακεί σε 
συµβάντα, χωρίς τα στοιχειώδη µέτρα προστασίας. Παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού µε ασθενοφόρο στην διάρκεια των µεγάλων συµβάντων για την άµεση 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών υγείας και ατυχηµάτων. Επιστροφή των 9 
ασθενοφόρων στο Π.Σ.   Εξασφάλιση των απαραίτητων, σύγχρονων εγκαταστάσεων για 
την ξεκούραση και την ανθρώπινη - αξιοπρεπή µεταφορά και διαβίωση των 
πυροσβεστών, κυρίως όταν συνδράµουµε σε δασικές πυρκαγιές άλλων περιφερειών 
µακριά από την έδρα µας και ανάληψη όλου του κόστους από την Υπηρεσία.  

• Χορήγηση πλήρους διοικητικής µέριµνας σε όλους τους εµπλεκόµενους συναδέλφους 
κατά την διάρκεια εµπλοκής σε µεγάλα συµβάντα που απαιτούν και ενίσχυση από 
όµορες περιοχές, µε την χορήγηση ολοκληρωµένου γεύµατος και συνεχή τροφοδοσία 
πόσιµου νερού.   



• Μετεγκατάσταση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιµακίων που στεγάζονται σε 
ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια µας. Ένταξη των απαιτούµενων έργων στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 
ή σε αντίστοιχα προγράµµατα, µε αποκλειστική χρηµατοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισµό.  

• Επαρκή καθαριότητα στους χώρους εργασίας, µε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού σε 
όλες τις υπηρεσίες που παρουσιάζουν ελλείψεις. 

• Προστασία του ωραρίου από τις υπερβάσεις και τις καταστρατηγήσεις, µε πρόσθετη 
υπηρεσία και συνεχείς επιφυλακές. Να καταργηθούν οι επιφυλακές, που γίνονται χωρίς 
να υπάρχουν συµβάντα σε εξέλιξη, καθώς και αυτές που γίνονται για καλύψουν πάγιες 
και όχι έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. ( στάδια, προληπτικές επιφυλακές, κάλυψη και 
στελέχωση προσωπικού σε Π.Υ. και Π.Κ. λόγω των µεγάλων ελλείψεων, όταν υπάρχουν 
συµβάντα ). 

• Χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων στο σύνολο των υπαλλήλων του 
Π.Σ. µε πλήρη εφαρµογή των διατάξεων του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. ( Με τα 
Π.Δ. 82/2016 και 72/2017 διατηρούνται αρκετοί περιορισµοί στη χορήγηση των αδειών 
κύησης και διακόπτεται η άδεια ανατροφής τέκνου τους καλοκαιρινούς µήνες, λόγω της 
µεγάλης έλλειψης προσωπικού. Παράλληλα µειώνονται και οι άδειες των εξετάσεων των 
πυροσβεστών, που είναι σπουδαστές, φοιτητές κ.α. ). 

• Κατάργηση του νέου αντιδραστικού µισθολογίου για τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα 
Σώµατα Ασφαλείας. Εφαρµογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. και πλήρη επαναφορά των 
οικονοµικών απωλειών στα επίπεδα του 2009, µε ενσωµάτωση επιδοµάτων στον βασικό 
µισθό. Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη για όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ. Θέσπιση 
ειδικών επιδοµάτων για τους κατόχους διδακτορικών και µεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών. Χορήγηση επιδόµατος για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή φύση της εργασίας.  

• Πραγµατική χρηµατική αµοιβή της υπερωριακής υπηρεσίας, καταβολή αποζηµίωσης 
για τις Κυριακές, τις εξαιρέσιµες ηµέρες και για τα νυχτερινά, όπως καταβάλλεται σε 
όλους τους πολιτικούς δηµόσιους υπαλλήλους. Η συλλογή υπέρογκου αριθµού ρεπό 
είναι κοροϊδία, ενώ ακόµα και αυτά δεν χορηγούνται, λόγω των ελλείψεων σε 
προσωπικό. Πληρωµή των οφειλόµενων ρεπό. 

• Πληρωµή των οφειλόµενων οδοιπορικών εξόδων και εκπαιδευτικών αποζηµιώσεων 
στους δικαιούχους συναδέλφους, σύµφωνα µε ότι προβλέπει η νοµοθεσία.  

• Κατάργηση του νόµου 4249/14  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, εφαρµόζονται µέσω των µνηµονίων και αναµένεται να 
επεκταθούν περισσότερο ( διεύρυνση ελαστικών υπηρεσιακών σχέσεων και 
εποχικότητας, σωρηδόν µεταθέσεις, αξιολόγηση του προσωπικού, συγχώνευση - 
κατάργηση υπηρεσιών, εµπορευµατοποίηση δοµών του Π.Σ. κ.α. ). 

• Κατάργηση του άρθρου 78 του νόµου 4368/2016, που µας επιβαρύνει µε νέες 
αρµοδιότητες ( καθήκοντα οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας ), λόγω έλλειψης 
προσωπικού στον συγκεκριµένο τοµέα της Υγείας. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής 
επιλογής θα είναι η µεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας µας, η νέα αποδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του 
Πυροσβεστικού Σώµατος και η µεγαλύτερη υποβάθµιση των ήδη ανεπαρκών παροχών 
και των Κέντρων Υγείας και του Π.Σ., προς τον ελληνικό λαό. 

• Όχι στην υποκατάσταση πυροσβεστικών υπηρεσιών από τον εθελοντισµό, που 
αξιοποιείται ως όχηµα για να συρρικνώνεται το προσωπικό και οι υποδοµές του 
Πυροσβεστικού Σώµατος και για να καταργούνται δικαιώµατά µας. Άµεση κατάργηση 
των διατάξεων του Νόµου 4029/2011 που προβλέπουν την ίδρυση εθελοντικών 



πυροσβεστικών υπηρεσιών µε ευθύνη των δήµων, για να περάσει σταδιακά η υποχρέωση 
του κράτους για παροχή οργανωµένης πυρασφάλειας σε ανταποδοτική βάση σε βάρος 
των λαϊκών εισοδηµάτων.   

Συµµετέχουµε στους αγώνες του εργατικού – λαϊκού κινήµατος. ΕΝΩΜΕΝΟΙ µόνιµοι, 
Π.Π.Υ., εποχικοί πυροσβέστες, µαζί µε τους εργαζοµένους στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, 
τους αγρότες, τους αυτοαπασχολουµένους, τους ανέργους και τη νεολαία, οργανώνουµε τον 
αγώνα µας και δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις ρήξης και ανατροπής µε τις πολιτικές που µας 
διαλύουν τη ζωή και στοχεύουν να καταργήσουν όσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα µας 
έχουν αποµείνει. Προτείνουµε την οργανωµένη και µαζική συµµετοχή της Οµοσπονδίας και 
των πρωτοβάθµιων σωµατείων µας, σε όλες τις διαδηλώσεις του αγωνιζόµενου λαού, που 
θα θέτουν ως βασικό διεκδικητικό πλαίσιο πάλης: 

§ Την πλήρη αποκατάσταση των µισθών και συντάξεων στα επίπεδα του 2009 για όλους 
τους εργαζόµενους, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού και σύνταξης. 
Όχι µόνο την εφαρµογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. που αφορούν ένα µέρος των µεγάλων 
µειώσεων που έχουµε υποστεί ως ένστολοι.  

§ Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων και την αποκλειστικά δηµόσια, 
δωρεάν, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια 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 και χρηµατοοικονοµικών εταιριών και των τραπεζών. Η 
επαγγελµατική ασφάλιση που προωθούν από κοινού τα προεδρεία των Οµοσπονδιών των 
Σωµάτων Ασφαλείας, θα µας κάνει πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών και των 
επιχειρήσεων υγείας. Θα παραδώσει τα αποθεµατικά των ταµείων µας, τα δικά µας 
χρήµατα και κρατήσεις, για να τα κάνουν επενδύσεις τα κοράκια των µεγάλων 
επιχειρήσεων. 

§ 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. 

§ Την επέκταση του θεσµού βαρέων, ανθυγιεινών και επικίνδυνων επαγγελµάτων,  σε 
όλους τους εργασιακούς χώρους που πληρούν τις προϋποθέσεις.  

Απαιτούµε από την πλειοψηφία της Οµοσπονδίας να πάρει πίσω τις προτάσεις που έχει 
καταθέσει για τις µεταθέσεις και τις µετακινήσεις, την επαγγελµατική ασφάλιση κ.λ.π. που είναι 
παραπλήσιες µε τα µέτρα των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και καταργούν τα δικαιώµατα των 
πυροσβεστών. 

  Καταδικάζουµε τις άθλιες τακτικές της πλειοψηφίας της Γ.Σ.Ε.Ε. που µέσα από διαδικασίες 
συνεδρίων µε την συµµετοχή νόθων αντιπροσώπων και ανθρώπων της εργοδοσίας, στόχο έχουν 
τον αγωνιστικό και διεκδικητικό  αφοπλισµό της εργατικής τάξης και την παράδοση της ανεφ 
όρων στα εργοδοτικά συµφέροντα.   
Αγωνιζόµαστε για τα δίκαια αιτήµατά µας, για την ικανοποίηση των σύγχρονων 

αναγκών µας και την κατάργηση όλου του αντεργατικού και αντιλαϊκού θεσµικού 
πλαισίου. Διεκδικούµε και απαιτούµε ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του συνολικού 
πλαισίου των αιτηµάτων µας, τη φορολογία του µεγάλου κεφαλαίου και την παράλληλη 
κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών του, προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη 
επαρκής χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

  Αντιστεκόµαστε µαζί µε το λαό, ενάντια στους ανταγωνιστικούς ιµπεριαλιστικούς 
σχεδιασµούς και στην εµπλοκή της πατρίδας µας στα πολεµικά σχέδια των Η.Π.Α. και του 
ΝΑΤΟ, που εντείνεται από τη σηµερινή κυβέρνηση για τα συµφέροντα των εκµεταλλευτών της 



ντόπιας αστικής τάξης και βάζει σε µεγάλο κίνδυνο το λαό µας µε το ενδεχόµενο µιας 
γενικότερης ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή. Παλεύουµε για την ειρήνη και αλληλεγγύη των 
λαών και την προάσπιση των κατοχυρωµένων κυριαρχικών δικαιωµάτων των κρατών. 

  Καταγγέλλουµε και καταδικάζουµε τις ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις σε βάρος 
προσφύγων και µεταναστών. Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στους πρόσφυγες και τους 
µετανάστες που κρατούνται εγκλωβισµένοι στη χώρα µας, εξαιτίας των αποφάσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούµε την προστασία τους από το κράτος, ενάντια στη δράση των 
εγκληµατικών οµάδων και των δυνάµεων που καλλιεργούν την ξενοφοβία, το µίσος και τον 
ρατσισµό. 

  Αποµονώνουµε 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. Επιδιώκει την εµπλοκή της χώρας µας σε επεµβάσεις και πολεµικές συρράξεις 
σε βάρος άλλων λαών, για τα συµφέροντα των εφοπλιστών και των άλλων 
µεγαλοεπιχειρηµατιών που στηρίζει.      

Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. αποτελεί βασική υποχρέωση της Οµοσπονδίας, απέναντι 
στους συναδέλφους που εκπροσωπεί. Θεωρούµε ότι ο προσανατολισµός των συνδικαλιστικών 
οργάνων πρέπει να είναι αγωνιστικός - διεκδικητικός, µε τη ενεργή συµµετοχή όλων των 
συναδέλφων, για να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατά µας και για να ικανοποιήσουµε τις 
σύγχρονες πραγµατικές ανάγκες µας, ενάντια στις πολιτικές που διαλύουν τη ζωή όλων των 
εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων της χώρας. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Σας καλούµε να στηρίξετε και να ψηφίσετε τις προτάσεις µας για αγωνιστικές δράσεις. 

ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  


