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Αθήνα 17 Αυγούστου 2015 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Με αφορμή την κοινή ανακοίνωση των προέδρων της Ε.Α.Π.Σ. και της 

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 16/08/2015, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας 

του Πολίτη, με θέμα «Μεταφορικό έργο από το Πυροσβεστικό Σώμα», η 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει την υποκρισία των  

ηγεσιών των συνδικαλιστικών μας οργάνων, οι οποίες χρησιμοποιώντας το 

συγκεκριμένο ζήτημα που αγγίζει τα όρια του ανθρωπισμού, το αναγάγουν 
εσκεμμένα ως μείζον ζήτημα παραβίασης των αρμοδιοτήτων και της 

αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος. Μέχρι εκεί φτάνει η ευαισθησία 

τους και η αλληλεγγύη τους, για συνανθρώπους μας που είναι κυνηγημένοι και 

κατατρεγμένοι. 

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στους πυροσβέστες και 

τουλάχιστον ας τους απαντήσουν ποια ήταν η αγωνιστική τους πρόταση, 

όταν όλο το προηγούμενο διάστημα χρησιμοποιήθηκε το Πυροσβεστικό 

Σώμα ως επικουρικός κατασταλτικός βραχίονας, θέτοντας τους 

πυροσβέστες ενάντια στο υπόλοιπο εργατικό λαϊκό κίνημα, χτυπώντας τους 

αγώνες του, όπως για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην 

Ακρόπολη, στην Εφορεία στα Γρεβενά, όπως το κόψιμο αλυσίδων σε σχολεία 

που βρισκόταν υπό κατάληψη, λόγο μαθητικών κινητοποιήσεων κ.α.  

 Συνειδητά προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους στο 

Πυροσβεστικό Σώμα, κρύβοντας τις ευθύνες που έχουν απέναντί τους, 

οδηγώντας τους μακριά από τα καυτά και ουσιαστικά προβλήματα που 

τους απασχολούν, όπως η καταστρατήγηση ωραρίου και η καταπάτηση 

εργασιακών δικαιωμάτων συναδέλφων, στις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές; 

Φτάνει πια ο εμπαιγμός και η υποτίμηση της νοημοσύνης μας. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί τους εργαζόμενους 

στο Πυροσβεστικό Σώμα, να βγάλουν τα συμπεράσματά τους 

χρησιμοποιώντας την πείρα που απέκτησαν όλα αυτά χρόνια,  από την 

τακτική των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών των οργάνων του 

κλάδου μας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και Ε.Α.Π.Σ.), και να συστρατευθούν μαζί με την 

Ε.Α.Κ.Π. αλλάζοντας τους συσχετισμούς, προς όφελος των δικών μας 

συμφερόντων. 
 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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