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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΝΕΡΟΚΟΥΒΑΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Βρισκόμαστε στα μέσα της αντιπυρικής περιόδου. Βιώνουμε και φέτος τις συνέπειες των αντιλαϊκών 

πολιτικών που έχουν φέρει το Πυροσβεστικό Σώμα στη σημερινή κατάσταση, με χιλιάδες ελλείψεις σε 

μόνιμο προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές. 

Οι συνέπειες αυτές, εκδηλώνονται με τη συνεχή εξαντλητική υπερεργασία μας και τις απαράδεκτες 

συνθήκες που αναγκαζόμαστε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας προς το λαό, για να 

προστατεύσουμε ζωές περιουσίες και δασικό πλούτο. 

Τις δύσκολες αυτές ώρες, βρίσκουν την ευκαιρία ορισμένοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του χώρου 

μας, που υποτίθεται ότι υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πυροσβεστών, για να αθωώσουν στην 

ουσία, όλες τις προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και τη 

σημερινή, που κατάργησαν 4.000 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Πυροσβεστικού 

Σώματος. 

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών (Ε.Α.Π.Σ.), σε συνεντεύξεις που παραχώρησε 

σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς το προηγούμενο διάστημα (βλέπε στην ιστοσελίδα της 

Ε.Α.Π.Σ.), τον ακούσαμε να δηλώνει την σύμπλευσή του με την κυβέρνηση, για το θέμα της 

προσωπικής διαφοράς στους μισθούς μας. Επίσης από τα λεγόμενά του, απορρέει ότι δέχεται την 

υπερεργασία των πυροσβεστών αρκεί να πληρώνονται, απεμπολώντας το δικαίωμα στην διεκδίκηση 

και στην κατοχύρωση, της αναγκαίας ανάπαυσης για τους πυροσβέστες. Ακόμη  δήλωσε ευθαρσώς ότι 

το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται «στις οργανικές θέσεις που προβλέπετε» σε ότι αφορά το μόνιμο 

προσωπικό. Καμιά αναφορά στην κατάργηση των κενών θέσεων, αλλά και στην αναγκαιότητα της 

μονιμοποίησης όλων των 5ετούς θητείας και των συμβασιούχων συναδέλφων.   

Αποδέχεται στην ουσία το τριχοτομημένο προσωπικό και τι ζητάει ο πρόεδρος της Ε.Α.Π.Σ.; Λίγα 

ψίχουλα παραπάνω για να δουλεύουν πλήρες ωράριο οι πενταετείς και οι συμβασιούχοι, χωρίς να 

μπαίνει το αίτημα για αύξηση των οργανικών θέσεων του προσωπικού με αποκλειστικά μόνιμες και 

σταθερές σχέσεις στην υπηρεσία.  

Ομολογεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει αύξηση του μόνιμου 

προσωπικού της Πυροσβεστικής με σταθερές σχέσεις.  

Δεν απαιτεί να αυξηθούν οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για κάλυψη των τεράστιων 

αναγκών στα επίγεια μέσα, καθώς και την παροχή ατομικού εξοπλισμού στους πυροσβέστες. 

Επίσης επιβραβεύει και συμβιβάζεται με την πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – 

ΑΝ.ΕΛ. και της Φυσικής Ηγεσίας, για την αποστολή ενισχύσεων με πυροσβέστες από διάφορες 

απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όταν ξεσπούν μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Κουβέντα για την 

απαιτούμενη ενίσχυση των τοπικών πυροσβεστικών υπηρεσιών. Ας απαντήσει, που ωφέλησε αυτή η 

τακτική; Ποιες καταστροφές αποσόβησε; Πόσα εργασιακά δικαιώματα πυροσβεστών καταπατούνται 

συνεχώς; 

Δεν είναι τυχαίο που φιλοξενείται τόσο συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συμβάλει με τη στάση 

του στην μοιρολατρική αποδοχή της αντιλαϊκής πολιτικής.  

Το θράσος του περίσσεψε άλλωστε αφού οικειοποιήθηκε την κινητοποίηση της Ε.Α.Κ.Π. έξω από το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γνωρίζοντας ότι τον χωρίζει άβυσσος από τις θέσεις της Ε.Α.Κ.Π. 

Ήταν μάλιστα πολύ χαρακτηριστικό, όταν η δημοσιογράφος τον ρωτούσε για την κινητοποίηση, ο 

πρόεδρος της Ε.Α.Π.Σ. περί άλλων τύρβαζε. 
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Οι συνάδελφοι πυροσβέστες χρειάζεται να δείξουν εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις, να 

απομονώσουν όλους αυτούς που αξιοποιούν την συνδικαλιστική τους καρέκλα και συμβάλλουν 

με τις θέσεις τους στο πέρασμα της αντιλαϊκής πολιτικής. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα θα 

ενταθούν το επόμενο διάστημα με νέα επίθεση στο εισόδημα και τα δικαιώματά μας. 

Πρέπει να δυναμώσουν οι γραμμές της Ε.Α.Κ.Π., που αμφισβητεί στην ουσία την αντιλαϊκή 

πολιτική και προσπαθεί να συμβάλλει με τους αγώνες της, για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις 

ανατροπής της. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

         

 

 


