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ΝΑ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α  –  ΑΝ.ΕΛ.  ΣΕ  ΒΑΡΟΣ  ΤΩΝ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  ΜΑΣ  Π.Π.Υ. 

  
 
Να μπει φρένο στην τριχοτόμηση του προσωπικού στο Π.Σ. με μονιμοποίηση όλων 
συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με 
σταθερές σχέσεις στην υπηρεσία. 

    
 
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι 
 
 Με αφορμή τον έντονο αναβρασμό και τη δικαιολογημένη αγανάκτηση που εκφράζεται 
μέσω ανακοινώσεων των συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, αναφορικά με 
το εργασιακό τους μέλλον, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.), 
αναφέρει τα εξής:    
 Το προηγούμενο διάστημα, με συνέπεια στον συνάδελφο, κόντρα στις σειρήνες οι οποίες 
σάλπιζαν σε καθησυχαστικούς και αποπροσανατολιστικούς ρυθμούς προκειμένου να 
κερδηθεί χρόνος και να διατηρηθεί κλίμα εργασιακής ειρήνης, καλούσαμε όλους τους 
συναδέλφους πενταετείς και συμβασιούχους, να μην επαναπαύονται στις υποσχέσεις. 
  
 Αναλύοντας τον προϋπολογισμό του Π.Σ. για το 2017, αναδείξαμε την μείωση της 
δαπάνης για τη μισθοδοσία των πενταετών και των εποχικών κατά 1.571.000 €. 
Τονίσαμε ότι η μείωση τίποτε καλό δεν προοιωνίζει για τους συναδέλφους πενταετείς 
και εποχικούς. Ότι, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ., με βάση τα στοιχεία του 
προϋπολογισμού, φαίνονταν ότι αναιρεί τις υποσχέσεις της για εξασφάλιση μόνιμης 
και σταθερής δουλειάς για τους πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες, έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα τεράστια οργανικά κενά που προκύπτουν. 
 
 Ενημερώσαμε ότι η πρόσφατη αναφορά της βουλευτή της κυβέρνησης στη δήθεν 
μονιμοποίηση των συναδέλφων Π.Π.Υ., έγινε με αφορμή την έκδοση του πρακτικού του 
Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων του Π.Σ., το οποίο ορίζει μόνο ποιοί από τους 
προαναφερόμενους συναδέλφους, πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης. Ανάλογη 
ένδειξη στην οποία αναφερθήκαμε επίσημα και άμεσα, αποτέλεσε, το σχέδιο Π.Δ. που είναι 
προς υπογραφή για την στελέχωση των Π.Υ. Αερολιμένων, στο οποίο οι οργανικές θέσεις 
των πενταετών παραμένουν στις 4.000 χωρίς καμία αύξηση των θέσεων των 
μονίμων, πέραν των 315 που αφορούν τις Π.Υ. των αεροδρομίων.  
 
 Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι όλα αυτά τα γεγονότα, αποτελούν συνέχεια της χρόνιας 
παραπλάνησης όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής, σε βάρος των συναδέλφων μας 
Π.Π.Υ και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ. διευρύνει την 
πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων σε ότι αφορά τη συρρίκνωση και τη 
μείωση του προσωπικού στο δημόσιο τομέα. 
 
 Η Ε.Α.Κ.Π. όλα αυτά τα χρόνια διεκδικεί τη μονιμοποίηση του συνόλου των Π.Π.Υ. και των 
συμβασιούχων συναδέλφων. Και το συγκεκριμένο δίκαιο αίτημα το διεκδικούμε με 
αγώνες και με κινητοποιήσεις, ακόμη και μέσα στην αντιπυρική περίοδο, όπως 
πραγματοποιήθηκαν και φέτος το καλοκαίρι στο υπουργείο αλλά και στην περιφέρεια. 
Απαιτήσαμε από την κυβέρνηση να κάνει πράξη άμεσα, τα όσα έχει υποσχεθεί στους 
συναδέλφους μας Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης σχετικά με την μονιμοποίηση 
τους. Παράλληλα, με ανακοινώσεις, συνεντεύξεις και παρεμβάσεις των μελών μας, 
προκαλέσαμε πληθώρα ερωτήσεων στη βουλή για το συγκεκριμένο ζήτημα.  
 
 Επιβάλλεται να τονιστεί ότι η Ε.Α.Κ.Π. προσπάθησε να ισχυροποιήσει και να  
μαζικοποιήσει το συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο μας, με τις προτάσεις της για την 
ενότητα όλων των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα (Μονίμων-Π.Π.Υ. και  
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Συμβασιούχων) σε ένα συνδικαλιστικό όργανο, για να διεκδικήσουμε λύσεις στα 
προβλήματά μας. 
 
 Το προεδρείο της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές  
παρατάξεις, δεν επιδίωξαν την ενότητα των υπαλλήλων του Π.Σ. και δεν διεκδίκησαν με 
συνεχή αγώνα την πλήρη αποκατάσταση και τη μονιμοποίηση όλων των Π.Π.Υ. και 
Συμβασιούχων συναδέλφων. Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ακόμα και σήμερα, συνεχίζει 
να αποπροσανατολίζει τους συναδέλφους επιρρίπτοντας ευθύνες επιλεκτικά μόνο στην 
Πολιτική και Φυσική ηγεσία. Καμία αναφορά δεν κάνει για τις πραγματικές αιτίες που 
δημιουργούν τα προβλήματα και που οφείλονται στην πολιτική όλων των αντιλαϊκών 
κυβερνήσεων.  
 
 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών δεν κάνει 
ούτε βήμα πίσω από το αίτημά της, για μονιμοποίηση με σταθερές σχέσεις του 
συνόλου των Π.Π.Υ. και των Συμβασιούχων συναδέλφων, στο Π.Σ. και στις υπηρεσίες 
της Πολιτικής Προστασίας. Όπως και για την υλοποίηση των αναγκαίων προσλήψεων από 
την κυβέρνηση, προκειμένου να καλυφτούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν συνολικά στο 
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ολοκληρωμένη πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. 
περιλαμβάνεται στο διεκδικητικό πλαίσιο των αιτημάτων της. 
 
 Με αυτές τις θέσεις και με το διεκδικητικό της πλαίσιο η Ε.Α.Κ.Π. θα στηρίξει τον 
αγώνα των Π.Π.Υ. και Συμβασιούχων συναδέλφων και θα συνεχίσει να τους καλεί σε κοινή 
δράση, οργάνωση και αγώνα. Τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας δεν πρόκειται 
να ικανοποιηθούν σε κανένα δικαστήριο και σε κανένα πρωθυπουργικό, 
υπουργικό και βουλευτικό γραφείο. 
 
 Οι εξελίξεις γύρω από το αβέβαιο μέλλον των συναδέλφων μας, θα απασχολήσουν την 
ολομέλεια της Ε.Α.Κ.Π. κατά την Πανελλαδική Σύσκεψή της, που θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα,  στις 6 Φεβρουαρίου 2017 και  ώρα 11:30. Απευθύνουμε κάλεσμα 
συμμετοχής σε όλους τους Π.Π.Υ. και Συμβασιούχους συναδέλφους μας. 

 
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 

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