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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

Στις αρχές Οκτωβρίου συγκροτήθηκαν από  το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, επιτροπές, για 

την αναθεώρηση του βαθμολογίου των χαμηλοβάθμων και του πλαισίου κρίσεων και προαγωγών των 

αξιωματικών του Π.Σ. 
  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει καταθέσει από τον Ιούνιο του 2012, πρόταση 

προς την Ομοσπονδία, τις πρωτοβάθμιες ενώσεις και όλους τους αρμόδιους φορείς, για το βαθμολόγιο 

και το σύστημα κρίσεων – προαγωγών, για το σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. Η πρόταση κατατέθηκε 

με βάση την πάγια θέση μας για την αποστρατικοποίηση της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού επαγγέλματος και με γνώμονα τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επάρκειας, σε όλες τις βαθμίδες (δείτε την 

πρόταση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.). 
 

  Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. (όπως και των προηγούμενων Ν.Δ. - 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.), διατηρεί και ενισχύει τη στρατιωτικοποιημένη δομή και λειτουργία του Πυροσβεστικού 

Σώματος. Με την υπάρχουσα δομή, τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, την έλλειψη ειδικοτήτων 

(διαχωρισμός του Διοικητικού με τον Επιχειρησιακό τομέα) και τη μη ουσιαστική αξιοποίηση του 

επιστημονικού δυναμικού στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης, δεν πρόκειται να υπάρξει 

καμιά υπηρεσιακή αναβάθμιση για τους υπαλλήλους του Π.Σ. 
 

 Το κυριότερο όμως ζήτημα που αφορά το βαθμολόγιο των πυροσβεστικών υπαλλήλων, είναι η 

άμεση σύνδεσή του με το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο. Η όποια βαθμολογική εξέλιξη των 

υπαλλήλων που μπορεί να θεσμοθετηθεί, θα συνδέεται άμεσα με τις νέες μεγάλες μειώσεις στους 

μισθούς των ένστολων υπαλλήλων που ετοιμάζει η κυβέρνηση (αγνοώντας παράλληλα τις 

αποφάσεις του Σ.τ.Ε.). Ανεξάρτητα από το βαθμό που θα φέρει η πλειοψηφία των πυροσβεστικών 

υπαλλήλων, θα υποστεί νέες μεγάλες μειώσεις στους μισθούς και στο εισόδημα. Όπως νέες μεγάλες 

μειώσεις προωθεί προοπτικά και για το σύνολο σχεδόν των δημοσίων υπαλλήλων, από τους οποίους θα 

εξαιρεθούν μόνο τα ανώτατα και υψηλόβαθμα στελέχη. 
 

  Στην ίδια κατεύθυνση με την πολιτική των κυβερνήσεων, κινούνται και οι προτάσεις για το 

βαθμολόγιο που έχουν κατατεθεί από το προεδρείο της Ομοσπονδίας και στηρίζονται από τις υπόλοιπες 

συνδικαλιστικές παρατάξεις. Προτείνουν μεταξύ άλλων και προαγωγές χαμηλόβαθμων πυροσβεστικών 

υπαλλήλων παραγωγικής σχολής, σε αξιωματικούς, εφόσον επιθυμούν και τους εντάσσουν στον 

Κανονισμό Μεταθέσεων των Αξιωματικών. Οι προτάσεις αυτές δεν βελτιώνουν καθόλου τη θέση και 

την οικονομική κατάσταση, αυτών που θα κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή, αντίθετα θα έχουν νέες 

οικονομικές απώλειες και επιβαρύνσεις. 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

Εάν δεν διεκδικήσουμε την πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών στα προ κρίσης 

επίπεδα και την κάλυψη όλων των ελλείψεων του Π.Σ με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, 

όποιο βαθμολόγιο και σύστημα προαγωγών και να συσταθεί (εάν τελικά συσταθεί), το μόνο που 

θα μας προσφέρει θα είναι γαλόνια χωρίς αντίκρισμα, καθώς και υπέρμετρες ευθύνες και 

αρμοδιότητες. 
 

Όλη αυτή η φιλολογία περί του βαθμολογίου και του πλαισίου κρίσεων και προαγωγών, που 

αναπτύσσεται χρόνια τώρα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, το Αρχηγείο Π.Σ., το προεδρείο της 

Ομοσπονδίας και τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις, αλλά και από τα διασπαστικά 

συνδικαλιστικά μορφώματα της Ε.Α.Π.Σ. και πρόσφατα της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., στόχο έχουν να μας 

αποπροσανατολίσουν από την ουσία των προβλημάτων και να καλλιεργήσουν ψεύτικες ελπίδες και 

αυταπάτες, για ακόμη μια φορά. 
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Μόνο με συνεχή - ανυποχώρητο αγώνα και στην υπηρεσία μας, αλλά και μαζί με όλους τους 

εργαζόμενους και το λαό, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να ανατρέψουμε τις αντιλαϊκές 

πολιτικές που υλοποιούν οι κυβερνήσεις, στα πλαίσια των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Δ.Ν.Τ. και της Ε.Κ.Τ. Τις πολιτικές που συρρικνώνουν και υποβαθμίζουν το Πυροσβεστικό Σώμα όπως 

και όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του δημοσίου, για να δημιουργήσουν τα ματωμένα πλεονάσματα που 

θα χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου.  
 

Σας καλούμε σε αγώνα για να προστατεύσουμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας, 

προκειμένου να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να απαιτήσουμε να πληρώσουν άμεσα, οι 

υπαίτιοι της κρίσης, οι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί και μονοπωλιακοί όμιλοι. 
 

Να διεκδικήσουμε την ανάκτηση του συνόλου των οικονομικών απωλειών που έχουμε υποστεί από 

το 2009, την αμοιβή για την υπερωρία, το δικαίωμα στην πλήρη - επαρκή κοινωνική ασφάλιση και την 

περίθαλψη με αποκλειστική χρηματοδότηση του κράτους, την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως 

επικίνδυνου και ανθυγιεινού, τα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στην υπηρεσία, την 

κάλυψη των ελλείψεων του Π.Σ. σε εξοπλισμό και υποδομές, τις προσλήψεις προσωπικού και τη 

μονιμοποίηση των 5ετούς θητείας και των συμβασιούχων συναδέλφων. 
 

Να εμποδίσουμε να περάσει το νέο επικείμενο, απαράδεκτο νομοθετικό τερατούργημα για το 

καθεστώς των μεταθέσεων, που προωθούν κυβέρνηση και Φυσική Ηγεσία, επιχειρώντας να 

επιβάλλουν το συνεχές ξεσπίτωμα για εμάς και τις οικογένειές μας. 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία 


