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Άμεση Αγωνιστική Ανασύνταξη του Σωματείου μας 

Συνάδελφοι - συναδέλφισσες, 

Με την ανακοίνωση αυτή η Ε.Α.Κ.Π.-Αττικής θέλει να καταγγείλει την αδράνεια του προεδρείου της 

Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής, η οποία παραδόξως αυξάνεται κατακόρυφα μέσα στην αντιπυρική περίοδο, τότε που ο 

εργαζόμενος πυροσβέστης έχει μεγαλύτερη ανάγκη από κάποιο στήριγμα σε αυτά που αντιμετωπίζει. 

Για άλλη μια χρονιά η έλλειψη προσωπικού καταδεικνύεται με το χειρότερο τρόπο. Οι αυξημένες 

ανάγκες του Π.Σ. στην αντιπυρική περίοδο, οδηγούν τους Διοικητές σε αρκετούς σταθμούς της Αττικής 

να επιβάλλουν πρόσθετη εργασία. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής το βιώνει κάθε υπάλληλος μέσα 

από την συνεχή εξάντληση. Επιπλέον, το μέτρο των βραδινών περιπολικών (01:00-04:00) που 

εφαρμόζεται φέτος σε ορισμένους σταθμούς, εντείνει περισσότερο το πρόβλημα και εξαντλεί τους 

συναδέλφους, αφού τα περιπολικά αυτά δεν έχουν συνδράμει ουσιαστικά σε κάποιο συμβάν. 

Το φαινόμενο είναι διαχρονικό και η ΕΑΚΠ το έχει τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν. Κάτι τέτοιο 

όμως δε θα σταματήσει όσο οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο. Όπως αποδείχθηκε η πρόσληψη 

των 225 πυροσβεστών ήταν σταγόνα στον ωκεανό και ίσως το ίδιο συμβεί και με τους επόμενους 500 

που ακολουθούν, αφού η Αττική μόνο έχει περίπου 760 κενά. Η λύση είναι η κάλυψη μέχρι και της 

τελευταίας οργανικής θέσης με μόνιμο προσωπικό με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και εξοπλισμό των 

υπηρεσιών και όχι ο εθελοντισμός που προωθούν οι κυβερνήσεις, για να υποκαταστήσουν τη μόνιμη και 

σταθερή εργασία στο Π.Σ.. 

Επιπλέον, η αδράνεια του προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής, φάνηκε με το χειρότερο τρόπο στην 

πανελλήνια συγκέντρωση διαμαρτυρίας πυροσβεστών-λιμενικών-αστυνομικών στις 6-8-2014. Παρά τη 

σοβαρότητα του θέματος για το οποίο έγινε το συλλαλητήριο, η ηγεσία του σωματείου δεν έκανε καμία 

κίνηση για να ενημερώσει το προσωπικό στους σταθμούς για τη μεγαλύτερη ληστεία, που ψηφίστηκε 

πλέον, για τα επικουρικά μας ταμεία, αλλά ούτε και κάλεσε κανέναν να αγωνιστεί ενάντια σε αυτή. Το 

αποτέλεσμα ήταν στο συλλαλητήριο στη βουλή, συνάδελφοι από επαρχιακές πόλεις να δώσουν 

μαζικότερο παρόν από ότι η Αττική.  

Ας είναι ξεκάθαρο λοιπόν για κάθε συνάδελφο, ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι τυχαίες αφού με 

τον τρόπο τους βάζουν πλάτη στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. Πέρα από τη σταθερή, μαζική και 

στοχοπροσηλωμένη συμμετοχή στους αγώνες για να αλλάξει η κατάσταση στον εργασιακό μεσαίωνα 



απαιτείται η πολιτική απομόνωση όσων μας έχουν φέρει ως εδώ και στο συνδικαλιστικό χώρο. Η ΕΑΚΠ 

από καιρό είχε προειδοποιήσει τόσο για τα μέτρα, σε ωράριο και ασφαλιστικό, όσο και για την ανάγκη 

κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο, αλλά και όποτε αυτές είναι αναγκαίες. Παρά τις όποιες 

αδυναμίες μας και παραλείψεις, θεωρούμε ότι για άλλη μια φορά σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων 

ακόμα και αν ο συσχετισμός μέσα στο σωματείο δε μας ευνοεί. Μάλιστα ήμασταν και η μοναδική 

παράταξη που οι υποψήφιοί της στις πρόσφατες εκλογές, ήταν παρόντες και όχι πανηγυρικά απόντες 

όπως συνέβη με τις άλλες παρατάξεις. 

Η Ε.Α.Κ.Π.-Αττικής καλεί το προεδρείο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

οργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο και παράλληλα, συμμετοχή του 

σωματείου μας στους αγώνες άλλων εργαζομένων ενάντια στην πολιτική που ευθύνεται για τη σημερινή 

δραματική κατάσταση που βιώνουμε. 

Επίσης καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να μην μένουν απαθείς, να ενεργοποιηθούν,  

να συμμετέχουν στους αγώνες όλων των εργαζομένων, να συσπειρωθούν με τις δυνάμεις της Ε.Α.Κ.Π. 

που αποτελούν τον μοναδικό πόλο, ουσιαστικής, αντίστασης και αντίδρασης στον χώρο μας, αλλάζοντας 

τους συσχετισμούς στο σωματείο και στην Ομοσπονδία.      
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