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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Στις 23 Φεβρουαρίου 2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4455, που αφορά την τροπολογία της κυβέρνησης 

για τους 5ετείς συναδέλφους μας, όπως περιλαμβάνεται στο άρθρο 13. 

Η θέση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών είναι ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία: 

    Παρατείνεται η ομηρία και η αγωνία των συναδέλφων 5ετούς υποχρέωσης που πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις μονιμοποίησης, για ακόμα 3 χρόνια. Στο χρονικό διάστημα της επόμενης 3ετίας 

πολλοί νόμοι θα τροποποιηθούν και πολλά πράγματα θα αλλάξουν προς το χειρότερο, για όλους 

τους εργαζόμενους και το λαό. 

    Δεν καθορίζεται με σαφήνεια, εάν οι συνάδελφοι θα εκτελούν πλήρη καθήκοντα για το σύνολο 

των ημερών και των ωρών της υπηρεσίας τους και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της υπερωριακής, 

νυχτερινής, Κυριακάτικης και εξαιρέσιμων ημερών, υπηρεσίας τους. 

    Οι συνάδελφοι 5ετούς υποχρέωσης εντάσσονται στο καθεστώς μεταθέσεων των μονίμων 

πυροσβεστών και θα ξεσπιτώνονται με αποφάσεις του Αρχηγού του Π.Σ. για να καλύπτουν 

υποτυπωδώς υπηρεσιακές ανάγκες σε όλη τη χώρα, όπως προωθείται και για το μόνιμο 

προσωπικό. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  

Το δίκαιο αίτημα για τη μονιμοποίηση του συνόλου των 5ετών και των εποχικών συμβασιούχων 

συναδέλφων μας και όχι μόνο ενός μέρους αυτών, καθώς και η απόκρουση όλων των μέτρων που μας 

επιβάλλουν οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με κοινό και συνεχή αγώνα 

των υπαλλήλων του Π.Σ.  

Με την οργάνωση, τη μαζική και δυναμική συμμετοχή μας σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα 

πραγματοποιηθούν στο χώρο μας, αλλά κυρίως με την αλληλεγγύη μεταξύ μας και με το λαό, 

τους εργαζόμενους, τους φτωχούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτή είναι η διέξοδος 

που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π.  

Αυτή την αναγκαιότητα εξέφρασε η Ε.Α.Κ.Π. με τη συμμετοχή της στην προχθεσινή ένστολη 

πανελλαδική διαμαρτυρία των υπαλλήλων στα Σώματα Ασφαλείας στην Αθήνα.   

Με τη συσπείρωση μας και το αγωνιστικό - διεκδικητικό πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. μπορούμε να 

υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και να συγκρουστούμε με τις πολιτικές που μας 

καταστρέφουν την ζωή. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

(Ο νόμος 4455/2017 που αφορά την συγκεκριμένη τροπολογία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της παράταξης) 
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