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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Με αφορμή τη διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 27 

Σεπτεμβρίου οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 

δηλώνει τα εξής: 

Στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία δεν υπήρξε μαζική συμμετοχή των ένστολων συναδέλφων. Δεν 

οργανώθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εάν πιστεύουν στη δυναμική των κινητοποιήσεων οι ηγεσίες των Ομοσπονδιών και των 

Ενώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, επιβάλλεται καταρχήν να πραγματοποιήσουν περιοδείες σε 

όλες τις υπηρεσίες. Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοί μας για το σύνολο των αρνητικών 

εξελίξεων, που αφορούν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των ένστολων υπαλλήλων και όλων 

των εργαζόμενων. Να τονιστεί η αναγκαιότητα της συμμετοχής τους σε συνεχή αγώνα.  

Μόνο με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να εμποδίσουμε να επιβληθούν οι 

νέες περικοπές στους μισθούς μας. Να διεκδικήσουμε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και να αποκατασταθούν πλήρως οι αποδοχές μας και οι αποδοχές όλων 

των εργαζόμενων στα επίπεδα του 2009. Να εμποδίσουμε την κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών 

που ετοιμάζει η κυβέρνηση, μέσω της λεγόμενης αναδιοργάνωσης. 

Επίσης, απαιτείτε να οργανώσουμε την πάλη μας στο πλευρό  των συνδικάτων και φορέων του 

αγωνιζόμενου εργατικού - λαϊκού κινήματος, γιατί αντίπαλός μας είναι η αντιλαϊκή πολιτική της 

κυβέρνησης. Tα αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας είναι κοινά και αφορούν άμεσα το λαό, αφού 

στοχεύουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μας προς όφελός του. Αυτά που κατά καιρούς 

δηλώνουν τα προεδρεία των Ομοσπονδιών και των Ενώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, «ότι 

υφιστάμεθα τις ίδιες με την κοινωνία επιπτώσεις και άρα μας ενώνουν κοινά προβλήματα», είναι 

η ώρα να τα κάνουν πράξη.  

Έτσι οργανώνονται οι αγώνες. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανατροπή των 

πολιτικών όλων των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν μας επιτρέπουν 

να επιβιώσουμε ως άνθρωποι και ως οικογενειάρχες και μας εμποδίζουν να κάνουμε με ασφάλεια και 

επάρκεια τη δουλειά μας. Η Ε.Α.Κ.Π. θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις της τέτοιες πρωτοβουλίες.  

Παράλληλα, καλούμε και το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών, να 

οργανώσει και να πραγματοποιήσει δυναμικές κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη, όπως έπραξε η Ε.Α.Κ.Π. μέσα στην αντιπυρική περίοδο, για τα σοβαρά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες και το Π.Σ. (υποχρηματοδότηση, ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό και 

εξοπλισμό, απουσία μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην υπηρεσία, υπέρβαση 

ωραρίου, οφειλόμενες αμοιβές, σύστημα μεταθέσεων, αρμοδιότητες).  

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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