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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 

  Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στις 5 του Μάρτη, η κινητοποίηση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης 
Πυροσβεστών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εκδηλώνοντας την έντονη διαμαρτυρία και την απαίτηση για την 
απόσυρση του αντεργατικού - αντιλαϊκού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, για το Πυροσβεστικό Σώμα, το 
δίκτυο πυρασφάλειας και την Πολιτική Προστασία της χώρας.  
 

  Στο κάλεσμα της Ε.Α.Κ.Π. ανταποκρίθηκαν δίνοντας το παρόν εργαζόμενοι του Πυροσβεστικού Σώματος 
από την Αττική, αλλά και από διάφορες περιοχές της χώρας που προσήλθαν στην πλειοψηφία τους με δικά 
τους έξοδα μετακίνησης, καθώς και τα σωματεία της Ε.Υ.Π.Σ. νομού Χίου και της Ένωσης Αποστράτων 
Π.Σ.  
 

  Επίσης στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου 
(Π.Α.ΜΕ.), εκφράζοντας τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, στον δίκαιο αγώνα μας. 
   

  Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης κατατέθηκε προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων, 
πλην της Χρυσής Αυγής, το εξασέλιδο ψήφισμα διαμαρτυρίας, όπως και οι προτάσεις της παράταξης για 
την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος, του συστήματος πυρασφάλειας και της επαγγελματικής 
και εργασιακής υπόστασης του προσωπικού. 
 

  Επίσης κατατέθηκε ανάλογο ψήφισμα διαμαρτυρίας στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, ώστε να 
αναγνωστεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, αίτημα το οποίο αγνοήθηκε παντελώς. 
(βλέπε σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα της παράταξης)   
 

  Η διαδικασία της συζήτησης του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στις 6 Μαρτίου, με την κατά πλειοψηφία 
ψήφισή του επί της αρχής, των άρθρων και των όποιων τροπολογιών, χωρίς να διαφοροποιούνται οι 
βασικές διατάξεις της πλήρους υποβάθμισης του δικτύου πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της 
χώρας, όπως και της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων.  
 

  Οι εκπρόσωποι των υπολοίπων παρατάξεων των πυροσβεστών Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες 
- Πρώτα Πυροσβέστες - ΑΕΠ Πυροσβεστών, όπως και των συνδικαλιστικών οργάνων των μονίμων, των 
5ετούς θητείας, των  συμβασιούχων και των Αξιωματικών, απέφυγαν οποιαδήποτε αγωνιστική ενέργεια 
και δραστηριότητα και περιορίστηκαν στη διαδικασία του «κοινωνικού διαλόγου,» συμπλέοντας με τη 
γραμμή της αντιλαϊκής πολιτικής, που υλοποιείται ενάντια στις ανάγκες και τα αιτήματα των εργαζομένων. 
 

  Σε ανάλογα πλαίσια κινήθηκαν και οι ηγεσίες των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργάνων των 
αστυνομικών, παραβλέποντας το γεγονός ότι το νομοσχέδιο επιφυλάσσει αντίστοιχες αντιδραστικές 
εξελίξεις και για τους εργαζόμενους που εκπροσωπούν, αλλά και για την ενίσχυση του κατασταλτικού 
ρόλου της ΕΛ.ΑΣ. όπως εκδηλώθηκε και κατά την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, με την προκλητική 
επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων κατά των εργαζομένων και των ανέργων διαδηλωτών στο κέντρο της 
Αθήνας.  
 

  Μετά από τις εξελίξεις που διαμορφώνονται με την ψήφιση του νομοσχεδίου, διευρύνονται οι 
προϋποθέσεις για την πλήρη ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων, με πρωτοφανείς καταστάσεις και 
συνέπειες στους μόνιμους και συμβασιούχους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως και 
δυσμενείς επιπτώσεις στον Ελληνικό λαό και τον φυσικό πλούτο της χώρας. 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα συνεχίσει απερίσπαστα να αποκαλύπτει και να 
αντιστέκεται στις συνέπειες που προκύπτουν από τη γενικότερη εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, με 
τη δράση της στα πλαίσια της ενότητας και της ανασύνταξης του εργατοϋπαλληλικού μετώπου, σε 
συμμαχία με τα λαϊκά στρώματα της χώρας. 
 

  Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της αγωνιστικής συσπείρωσης που εκπροσωπούμε, είναι η 
ενεργή και μαζική συμμετοχή των συναδέλφων, καθώς και η απομόνωση όλων αυτών που στηρίζουν την 
αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική.  

 

Για την Ε.Α.Κ.Π.  
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