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  ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2013 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών στις 9 - 2 - 2013, με αφορμή τη δημοσίευση του Σχεδίου Νόμου 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για την υποτιθέμενη «αναδιοργάνωση» και 
«αναβάθμιση» του Πυροσβεστικού Σώματος, εξέδωσε Δελτίο Τύπου με στόχο να ενημερώσει τον Ελληνικό λαό, 
για την επερχόμενη διάλυση του υπάρχοντος συστήματος πυρασφάλειας της χώρας, που θα προωθηθεί: 
 Με καταργήσεις πυροσβεστικών υπηρεσιών, την υποκατάσταση σημαντικού μέρους των αρμοδιοτήτων 

τους από τον εθελοντισμό και την μελλοντική παραχώρηση αρκετών εξ αυτών, στην Τοπική Διοίκηση.  
 Με την εμπορευματοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών, μέσω της σύστασης διαφόρων τύπων 

χαρατσιών, σε βάρος του Ελληνικού λαού, όπως και της επιβολής προστίμων για περιπτώσεις που δεν θα 
τηρούνται οι υποτιθέμενες διατάξεις ασφάλειας, που θα τις καθορίζει η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία.  

  Στα πλαίσια αυτά προβλεπόταν και η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πυροπροστασίας και 
πυροσβεστικής συνεργασίας, με φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
στοχεύοντας στην πλήρη μετατροπή των πυροσβεστικών υπηρεσιών σε «ανταποδοτικούς μηχανισμούς 
του κράτους», που θα λειτουργούν με «κριτήρια αγοράς». 
  Παρότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έχει εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο έχει 
ξεκινήσει η άτυπη εφαρμογή του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μεθοδευμένες ενέργειες του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος, που σχετίζονται με την υπόσταση του Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Καβάλας. 
  Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργούσε αυτόνομα μέχρι την 29 - 9 - 2011, ημερομηνία που συστεγάστηκε 
με τον κεντρικό Πυροσβεστικό Σταθμό της ομώνυμης πόλης, ενώ στις 2 - 11 - 2012,  το Α.Π.Σ. απέσυρε λόγω 
παλαιότητας, το μοναδικό διαθέσιμο πυροσβεστικό της πλοιάριο. 
  Στην υπ. αριθμ. 31289 Φ.755 28 - 5 - 2013 απάντηση της Διεύθυνσης Πλωτών Μέσων του Α.Π.Σ. προς τον 
Οργανισμό Λιμένα Καβάλας που αιτήθηκε την επαναλειτουργία της Π.Υ. Λ.Σ. Καβάλας παραχωρώντας 
επιπλέον και τις ανάλογες κτηριακές εγκαταστάσεις για τη στέγασή της, τονίστηκε ότι το Πυροσβεστικό 
Σώμα προτίθεται να διαθέσει μόνο ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και ανάλογο προσωπικό. 
   Παράλληλα απαιτήθηκε από τον Ο.Λ. Καβάλας να αναλάβει πέραν της κτηριακής εγκατάστασης και τη 
διάθεση όλου του απαιτούμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως και της ανάλογης 
υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς την μόνιμη παροχή καυσίμων και υλικών συντήρησης. 
   Ταυτόσημες παράμετροι προτάθηκαν πρόσφατα στη Βουλή και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, μέσω απάντησης σε ερώτηση Βουλευτών, προβάλλοντας ως πρότυπο τη σύμβαση 
ανταποδοτικότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος Α.Ε.  
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, καταδικάζει τη νέα αντιδραστική κυβερνητική επιλογή που 
θα επιφέρει καταλυτικό πλήγμα στην πυροπροστασία και την πυρασφάλεια της χώρας, όπως και στην 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων με την περαιτέρω 
αποσάθρωση των υφιστάμενων δομών και παροχών, που όμως τις έχουν πληρώσει αδρά και διαχρονικά. 
  Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα αξιωματικούς - χαμηλόβαθμους - μόνιμους - 
συμβασιούχους - πολιτικούς υπαλλήλους του Σώματος, ακόμη και τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού Κατάταξης 
Δοκίμων Πυροσβεστών, να αντισταθούν στην περαιτέρω υποβάθμιση των πυροσβεστικών δομών και 
υπηρεσιών αλλά και στην επικείμενη επιδείνωση των εργασιακών μας σχέσεων, που θα επέλθει με τη 
διεύρυνση των διαφόρων μορφών ελαστικών σχέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα ελλοχεύει ο κίνδυνος και 
για πιθανές απολύσεις εξαιτίας των σχεδιασμών κατάργησης υπηρεσιών, όπως θα συμβεί και σε αρκετές 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  
  Κόντρα στον αποκλεισμό, τον συντεχνιασμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό που προσπαθούν να  
επιβάλλουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, η Ε.Α.Κ.Π. απαντά με κάλεσμα σε μαζική κινητοποίηση και κοινό αγώνα με συνδικάτα και 
φορείς του εργατοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος, κατά το χρονικό διάστημα συζήτησης στη 
Βουλή του αντιδραστικού νομοσχεδίου, με στόχο την οριστική απόσυρσή του και την αποδοχή των προτάσεων 
μας, που στοχεύουν στην πραγματική αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος προς όφελος του λαού.  

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