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ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ – ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ  

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΑΣ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Την Παρασκευή 20-01-2017 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ένστολη πανελλαδική 

κινητοποίηση της Ομοσπονδίας, με πορεία στη Βουλή με τη συμμετοχή 400 - 500 πυροσβεστών. 

Με την κατάληξη της πορείας στη Βουλή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της 

Ομοσπονδίας με πολιτικά κόμματα (πλην της ναζιστικής - εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής 

Αυγής). Κατά την συνάντηση με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης και συγκεκριμένα με την βουλευτή 

Χαρά Καφαντάρη, προέκυψαν τα έξης: 

 Για το ξεπούλημα των αεροδρομίων στη Fraport A.E. 

Απάντησε ότι τα αεροδρόμια παραχωρηθήκαν στη Fraport, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορούσε να 

κάνει αλλιώς με βάση τις δεσμεύσεις και τις συμβάσεις που ισχύουν. 

 Σχετικά με τον Κανονισμό Μεταθέσεων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες «οι μεταθέσεις να υλοποιούνται 

με ανώδυνο τρόπο». 

 Για  την μονιμοποίηση των συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). 
Αρχικά υπήρξε παραπληροφόρηση για δήθεν υλοποίηση της μονιμοποίησης των συναδέλφων 
Π.Π.Υ. Μετά από αρκετή ώρα και ενώ η αντιπροσωπεία είχε αποχωρήσει, ενημερωθήκαμε ότι η 
αναφορά της βουλευτή στη δήθεν μονιμοποίηση, έγινε με αφορμή την έκδοση του πρακτικού του 
Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων του Π.Σ., το οποίο ορίζει μόνο ποιοί από τους 
προαναφερόμενους συναδέλφους, πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης.  
Και το συγκεκριμένο γεγονός  αποτελεί συνέχεια της χρόνιας παραπλάνησης που προσπαθούν 

να κάνουν σε βάρος των συναδέλφων μας πενταετών και συμβασιούχων. Πολύ φοβούμαστε ότι 

απλά εξέδωσαν το πρακτικό για την επιλογή των προς μονιμοποίηση Π.Π.Υ. ( που στο κάτω - κάτω 

αποτελεί επιβεβλημένη υπηρεσιακή ενέργεια αφού έφθασε η λήξη της πενταετίας), μόνο και μόνο 

για να κερδίζουν χρόνο και να διατηρείται κλίμα εργασιακής ειρήνης. Στο συμπέρασμα αυτό 

συνηγορεί και το γεγονός ότι, όχι μόνο δεν υπάρχει αντίστοιχο κονδύλι στον προϋπολογισμό ( βλ. 

την από 30/12/2016 ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. ), αλλά και ότι στο σχέδιο Π.Δ. που είναι προς ψήφιση 

για την αναδιάρθρωση των Π.Υ. Αερολιμένων, οι οργανικές θέσεις των πενταετών παραμένουν 

στις 4.000 χωρίς καμία αύξηση των θέσεων των μονίμων, πέραν των 315 που αφορούν τις Π.Υ. 

των αεροδρομίων. Μην μας διαφεύγει της προσοχής και αυτό το ΅ πρέπει ΅ του υπουργού στην 

απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτηση στην βουλή.   

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, στις 

εγκαταστάσεις του Αρχηγείου. Ο Αρχηγός δήλωσε καταρχήν ότι ενεργεί σύμφωνα με τις διαταγές που 

υπάρχουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αναδιάρθρωση (κατάργηση- αναστολή λειτουργίας 

υπηρεσιών), μας τόνισε ότι και αυτό αφορά πολιτική απόφαση. Οι τοποθετήσεις του Αρχηγού 

επιβεβαιώνουν όσα έχει τονίσει κατά καιρούς η Ε.Α.Κ.Π. αναφορικά για το ρόλο της Φυσικής 

Ηγεσίας, ότι δηλαδή καλείται να υλοποιήσει την πολιτική της κυβέρνησης, που είναι υπεύθυνη για τα 

προβλήματά μας. Επίσης, από την συνάντηση προέκυψαν τα εξής: 

 Μας χορηγήθηκαν αντίγραφα από δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, όπου το ένα αφορά την 

ίδρυση και τη στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών των αεροδρομίων και το άλλο την 

τροποποίηση του Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων). Οι διατάξεις αυτές θα εκδοθούν και 

θα εφαρμοστούν άμεσα. 

 Σε ότι αφορά την τροποποίηση στον Κανονισμό Μεταθέσεων, θεσμοθετείται σωρεία μεταθέσεων 

για κάλυψη κενών θέσεων και υπηρεσιακών αναγκών σε όλη τη χώρα, από συναδέλφους που 

έχουν προσληφθεί στο  Π.Σ. από το έτος 2006 και μετά  (Η γνωστή τακτική του «διαίρει και 
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βασίλευε»). Επίσης, θεσμοθετούνται για όλους τους συναδέλφους (παλιούς και νέους) 

μετακινήσεις εντός νομού. Στο εξής,  ως πόλη συμφερόντων θα θεωρείται ο νομός που 

βρίσκεται η Π.Υ. ή το Π.Κ. που επιθυμεί να υπηρετήσει ο υπάλληλος. 

 Αναμένεται άμεσα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αρχηγού, η συνολική αναμόρφωση και έκδοση 

του νέου Κανονισμού Μεταθέσεων. Η Ε.Α.Κ.Π. έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα όλο αυτό το 

διάστημα ενημερώνοντας ότι, ο νέος Κανονισμός Μεταθέσεων που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα 

επηρεάσει και θα πλήξει όλους τους συναδέλφους, είτε με μεταθέσεις είτε με μετακινήσεις. 
Προσχέδιο του νέου Κανονισμού όπως μας χορηγήθηκε από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., έχει 

δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. από τον περασμένο Οκτώβριο. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών: 

 Στην τοποθέτηση της προς την κυβέρνηση και στη Φυσική Ηγεσία, πέραν της αναφοράς στα 

σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και 

υλικοτεχνική υποδομή, ανέδειξε κυρίως και τις αιτίες που τα δημιουργούν και συγκεκριμένα από 

την υποχρηματοδότηση του Π.Σ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 Στην τοποθέτηση της εκπροσώπου της κυβέρνησης, ότι γίνονται προσπάθειες «οι μεταθέσεις να 

υλοποιούνται με ανώδυνο τρόπο», η απάντησή μας ήταν ότι ανώδυνο ξεσπίτωμα δεν υπάρχει.   

 Τόνισε ιδιαιτέρα προς την κυβέρνηση, ότι θα συνεχίσει στην κατεύθυνση της οργάνωσης του αγώνα 

των πυροσβεστών, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθείται και που είναι υπεύθυνη για 

τα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι. 

Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε την απουσία από την κινητοποίηση της 

συνδικαλιστικής παράταξης Α.Ε.Π. Πυροσβεστών. Απουσίαζε η συγκεκριμένη συνδικαλιστική 

παράταξη, από μια διαμαρτυρία που έγινε για να αντισταθούμε στα χειρότερα αντεργατικά μέτρα, που 

έχει επιχειρήσει ποτέ αντιλαϊκή κυβέρνηση να επιβάλλει σε βάρος μας. Με την απουσία της δήλωσε 

ξεκάθαρα ότι συμφωνεί με το ξεσπίτωμα των πυροσβεστών. Το γεγονός αυτό δεν μας προκαλεί 

εντύπωση ως παράταξη, αντίθετα επιβεβαιώνεται η θέση της Ε.Α.Κ.Π. για το ρόλο που παίζει η Α.Ε.Π. 

Πυροσβεστών, η οποία παραπλανώντας τους συναδέλφους, επιδιώκει να αποτελέσει το νέο ισχυρό 

«κοινωνικό εταίρο» της κυβέρνησης στο χώρο μας. 

Συνάδελφοι, συνολικά η στάση του προεδρείου αλλά και της πλειοψηφίας των παρατάξεων της 

Ομοσπονδίας στη συνάντηση με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης και με τον Αρχηγό, αποκαλύπτει τον 

ρόλο τους, καθώς επέδειξαν συναίνεση και μεγάλη πρεμούρα για συμμετοχή σε διάλογο και 

διαβουλεύσεις, στα πλαίσια βέβαια των οικονομικών δυνατοτήτων που παρέχει η κυβερνητική πολιτική 

που ακολουθείται. Καμία κουβέντα δεν έγινε και καμιά διάθεση δεν εκφράστηκε, για αγώνα και 

συνέχιση των κινητοποιήσεων για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των πυροσβεστών. 

 Έχει μεγάλες ευθύνες το προεδρείο της Ομοσπονδίας, όπου δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε μια 

περιοδεία σε υπηρεσίες, κυρίως στην περιφέρεια, προκείμενου να υπάρξει ενημέρωση για τις 

αρνητικές εξελίξεις, να προετοιμαστεί και να οργανωθεί, καλύτερα η κινητοποίηση με μεγαλύτερη 

μαζική συμμετοχή των συναδέλφων. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, σας καλούμε να δραστηριοποιηθείτε ενεργά στα σωματεία μας. Να 

εκφράσουμε την αντίθεση μας στις θέσεις και τις προτάσεις του προεδρείου της Ομοσπονδίας που 

είναι απέναντι στα συμφέροντα των πυροσβεστών, όπως αυτές που αφορούν τον Κανονισμό 

Μεταθέσεων, που συμπλέουν με αυτές της κυβέρνησης. Να συμβάλλεται στο να παρθούν συλλογικές 

αποφάσεις για συνέχιση και ένταση των κινητοποιήσεων. Να δημιουργήσουμε εστίες αντίστασης σε 

όλες τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος διεξόδου παρά μόνο ο δρόμος του οργανωμένου 

αγώνα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους πενταετής και συμβασιούχους, να μην επαναπαύονται στις 

υποσχέσεις, αλλά να ανοίξουν κοινό μέτωπο με όλους τους εργαζόμενους στο Π.Σ. ενάντια στην 

πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε. που μας οδηγεί μαθηματικά στην εξαθλίωση.  

Ενισχύσετε την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών που με το διεκδικητικό της πλαίσιο, 

υπερασπίζεται πραγματικά τα δικαιώματά μας και προτάσσει την κατάκτηση των δίκαιων αιτημάτων 

μας. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

  Η Εκτελεστική Γραμματεία 

(Δείτε τα δύο αντίγραφα σχεδίων Π.Δ. για τον Κανονισμό Μεταθέσεων και για την ίδρυση και στελέχωση των 

Π.Υ. αεροδρομίων, στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.) 

 


	Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η   Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
	.               Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος                  .

