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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Mε αφορμή την ανάγνωση της απάντησης (Αριθμ.Πρωτ.: 7017/4/18451 23/04/2015, βλέπε 

site eakp.gr) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε 

ερώτηση Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. σχετικά με την ομογενοποίηση του προσωπικού και την 

διενέργεια προσλήψεων για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα, η Ενωτική 

Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών επισημαίνει τα εξής: 

 Η νέα συγκυβέρνηση (ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.) αποδεχόμενη τους νόμους των 

μνημονίων συνεχίζει, με την σειρά της, τον εμπαιγμό των υπαλλήλων του 

Πυροσβεστικού Σώματος (πενταετών και εποχικών) και για τα συγκεκριμένα 

σοβαρά προβλήματα στα οποία αναφέρεται η ερώτηση. 

 Είναι ξεκάθαρες πλέον οι προθέσεις της νέας συγκυβέρνησης, να εφαρμόσει τις 

διατάξεις του ν.4249/2014 περί υποτιθέμενης αναδιοργάνωσης του Π.Σ. Έναν νόμο 

για τον οποίο, προεκλογικά, υποσχόταν ότι θα καταργήσει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με την 

ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων. 

 Η αποδοχή του επικαιροποιημένου μνημονιακού νόμου 4127/2013 

(ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013 - 2016), 

δείχνει ότι η νέα συγκυβέρνηση προσαρμόζεται και εναρμονίζεται πλήρως, με το 

αντιλαϊκό και αντεργατικό πλαίσιο πολιτικών που εφάρμοζαν και οι 

προηγούμενες, οδηγώντας όλους τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα 

στην εξαθλίωση.  

Από την ανάγνωση και αυτού του εγγράφου φαίνεται καθαρά πως οι «σωτήρες» που 

περίμεναν κάποιοι, τελικά δεν ήρθαν. Συνεχίζεται όπως αποδεικνύεται καθημερινά, η απρόσκοπτη 

εφαρμογή όλων των μνημονιακών νόμων που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα, με σοβαρές 

συνέπειες και για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμων, πενταετών, 

εποχικών). 

Το συμπέρασμα που προκύπτει λοιπόν από την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, είναι ότι 

θα συνεχιστεί στο διηνεκές η ομηρία και η ανασφάλεια των συμβασιούχων και πενταετών 

πυροσβεστών, με την διατήρηση στο ακέραιο της τριχοτόμησης του προσωπικού του Π.Σ. 

όπως επιτάσσουν οι πολιτικές της Ε.Ε.  
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ. σε 

συστράτευση μαζί της, για την δημιουργία μαζικού, αγωνιστικού, μετώπου με τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους, προκειμένου να ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν και να 

διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή, στην βάση των σύγχρονων αναγκών μας. 
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