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                                                                                                        Προς: Όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ  

ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε όλοι οι υπάλληλοι στο Πυροσβεστικό Σώμα να κλιμακώνεται η 

αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας, στο μέλλον των 

οικογενειών μας.  

Η επικείμενη επάνδρωση από το Π.Σ. των περιφερειακών αεροδρομίων και των Π.Κ. Εθνικών Οδών, η 

αναμονή της ψήφισης του νέου αντιδραστικού κανονισμού μεταθέσεων που θα μας ξεσπιτώνει, η 

επικείμενη αναδιοργάνωση (βλέπε συρρίκνωση του Π.Σ.), οι νέες  μειώσεις στο μισθολόγιο, καθώς και ο 

εμπαιγμός της κυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που με την αντιλαϊκή 

πολιτική τους διαιώνισαν την εργασιακή  ομηρία των συναδέλφων Π.Π.Υ. και συμβασιούχων.  

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που με την 

κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και την αποδόμηση του όποιου κοινωνικού κράτους έχει απομείνει, 

με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων για τις λεγόμενες αναπτυξιακές πολιτικές που ωφελούν, μόνο το 

κεφάλαιο και όχι τον λαό μας.    

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια εντάσσονται και οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των 

συναδέλφων Π.Π.Υ. Όλοι αυτοί που ευθύνονται για την εργασιακή ομηρία των συναδέλφων Π.Π.Υ, τις 

τελευταίες μέρες «βομβαρδίζουν» τη Βουλή με απανωτές ερωτήσεις, που και αυτές συσκοτίζουν ακόμη 

περισσότερο την ουσία του προβλήματος και τις πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων.      

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είχε προειδοποιήσει χρόνια πριν για τις συνέπειες της 

αντιλαϊκής πολιτικής. Απαιτούσε από τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά μας όργανα, την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., 

αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα των συμβασιούχων τότε πυροσβεστών, να αντισταθούμε, με την 

οργάνωση και διεξαγωγή κινητοποιήσεων.  Στο μέτρο των δυνάμεών της, διοργάνωσε μια σειρά από 

κινητοποιήσεις αναδεικνύοντας τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών στο σύνολό τους, για τους 

πυροσβέστες και για όλο το λαό. 

Ήταν τακτική τους όμως και τότε όπως και σήμερα ο αποπροσανατολισμός, η αδράνεια και ο 

εφησυχασμός, βάζοντας πλάτη και με αυτόν τον τρόπο στην εφαρμογή των αντεργατικών πολιτικών.  

Προωθείται από όλες τις κυβερνήσεις η αντικατάσταση των υφιστάμενων δομών πυρασφάλειας που 

χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες και 

πυροσβεστικά κλιμάκια με ευθύνη των δήμων, αλλά και η αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους του 

προσωπικού του Π.Σ. με τη συμμετοχή των εθελοντών.     

Αυτή την πολιτική που προωθούν συστηματικά όλες οι κυβερνήσεις εδώ και χρόνια. Έχουν τη βοήθεια 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Π.Σ., όπως γίνεται από την πλειοψηφία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., την 

Ε.Α.Π.Σ., την  Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., οι οποίες δεν χάνουν ευκαιρία να συνδιοργανώνουν κοινές ημερίδες και 

διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση τους.  

Πρόσφατο παράδειγμα των παραπάνω ισχυρισμών μας, αποτελεί η προ ημερών κοινή συνάντηση των 

προεδρείων Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της διασπαστικής Ε.Α.Π.Σ., με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης 

Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Στην συνάντηση αυτή επισημάνθηκε μεταξύ άλλων, «Η ανάγκη 

επιχειρησιακής – διοικητικής ενίσχυσης των υφιστάμενων εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

με τοποθέτηση και μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας, διότι ως μοντέλο 

παρέχει μέγιστο όφελος και για τις τοπικές κοινωνίας και για το ίδιο το Π.Σ.» (οικονομικό όφελος 

λέμε εμείς, γιατί η τζάμπα εργασία είναι κέρδος). 
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Τέτοια κοροϊδία λοιπόν! Αυτοί που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα γιατί δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού, αυτοί που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για την μη μονιμοποίηση των συναδέλφων Π.Π.Υ. 

και που δηλώνουν ότι συμπαραστέκονται στον δίκαιο αγώνα τους, παράλληλα ενισχύουν με την στάση 

τους, την υλοποίηση των διαχρονικών πολιτικών για την συρρίκνωση και την κατάργηση δομών του 

κράτους, όπως είναι Π.Υ. και Π.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος, και υποκατάστασής τους από τον 

«εθελοντισμό», με ότι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά δικαιώματα των πυροσβεστών, μόνιμων και 

Π.Π.Υ., αλλά και για την πυρασφάλεια της χώρας και του λαού.  

Η αυξανόμενη ίδρυση τα τελευταία χρόνια εθελοντικών Π.Υ. και Π.Κ., η ψήφιση νόμων και διατάξεων 

που αφορούν τον εθελοντισμό, η συνεχή προβολή από τα ΜΜΕ της δράσης και της σπουδαιότητας 

ύπαρξης του εθελοντισμού, η επίσπευση των διαδικασιών εκπαίδευσης των εκπαιδευτών εθελοντών στην 

νέα Πυροσβεστική Ακαδημία, ενισχύουν τα παραπάνω και συνδέονται άρρηκτα με τις εξελίξεις στον χώρο 

των Π.Π.Υ.  

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, μόνιμοι και Π.Π.Υ. όλα δείχνουν ότι είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να 

περάσουμε από την περίοδο της ανάθεσης, της επανάπαυσης και της αναμονής, στην αντεπίθεση για την 

ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.  

Έχουμε υποχρέωση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δώσουμε από κοινού την μάχη, για να 

ακυρώσουμε το τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.  

Αυτό καταγράφηκε ξεκάθαρα και από τις εργασίες της πανελλαδικής συνδιάσκεψης της ΕΑΚΠ στις 6 

Φλεβάρη στην Αθήνα, από όλους όσους την παρακολούθησαν και εξέφρασαν την αγωνία και την άποψη 

τους, μόνιμοι και πενταετής.    

 Τα αιτήματα μας είναι αλληλένδετα, γιατί όσο ολέθριο για τους μόνιμους θα είναι το ξεσπίτωμα που θα 

υποστούν από τις συνεχείς μετακινήσεις και μεταθέσεις για την υποτυπώδη κάλυψη των τεράστιων 

οργανικών κενών, ακόμη πιο ολέθρια θα είναι η συνέχιση της εργασιακής ομηρίας και της ανασφάλειας με 

τελικό ενδεχόμενο την πιθανή απώλεια θέσεων στους Π.Π.Υ. και στους συμβασιούχους πυροσβέστες 

καθώς και στο μόνιμο προσωπικό.  

 Γιατί είναι απόλυτα σίγουρο ότι καμία απάντηση από όπου και αν προέρχεται, είτε από απαντήσεις 

υπουργών στη Βουλή,  είτε από απαντήσεις των λεγόμενων θεσμών δεν θα έχουν θετικό πρόκριμα.  

Ότι είχαν να πουν, το είπαν εδώ και χρόνια από την κατάργηση των 4.000 οργανικών θέσεων μόνιμου, 

προσωπικού τους κουτσουρεμένους προϋπολογισμούς για την μισθοδοσία των Π.Π.Υ. και των 

συμβασιούχων, τη διατήρηση στο σχέδιο Π.Δ. για την ίδρυση Π.Σ. Αεροδρομίων, των 4.000 θέσεων  

Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί σε κοινό αγώνα τους μόνιμους, πενταετείς και 

συμβασιούχους συναδέλφους, για την διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο Π.Σ., 

με βάση το πλαίσιο αιτημάτων της Ε.Α.Κ.Π. που στηρίζεται στις σύγχρονες ανάγκες μας. Επίσης καλούμε 

σε κοινό μέτωπο πάλης, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους να αγωνιστούμε για την ανατροπή των 

αντιλαϊκών πολιτικών που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

   

 

 

 


