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Αθήνα 11 Μάρτη 2017 

ΤΟ ΞΕΣΠΙΤΩΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒEΣΤΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ  

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ 

ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  

Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. υλοποιώντας την αντιλαϊκή της πολιτική, προχωρά στην άμεση 

εφαρμογή των αντεργατικών της πολιτικών στους πυροσβέστες. 

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, ξεσπιτώνονται συνάδελφοι μόνιμοι και 

πενταετείς για την στελέχωση των Π.Υ. των αεροδρομίων που ξεπούλησε η κυβέρνηση στην 

πολυεθνική FRAPORT. Το Συμβούλιο αυτό αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της κυβερνητικής 

πολιτικής και συμμετέχουν και 2 εκπρόσωποι των πυροσβεστών από τις παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

Πατώντας στον Κανονισμό Μεταθέσεων όπως διαμορφώθηκε πρόσφατα με το Π.Δ. 13/2017, αλλά 

και με το Π.Δ. 93/2014 από την προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., καλούνται 

συνάδελφοι που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. από το 2006 και μετά, να υπηρετήσουν χωρίς τη θέλησή 

τους κυρίως σε νησιωτικές, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι συνάδελφοι αυτοί καλούνται 

να αντιμετωπίσουν μεγάλα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα, πέραν των όσων έχουν υποστεί 

μέχρι σήμερα από την εφαρμογή των πολιτικών των αντιλαϊκών κυβερνήσεων.  

Ανάλογο ξεσπίτωμα συναδέλφων, για κάλυψη κενών θέσεων σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιηθεί 

με τις τακτικές μεταθέσεις που θα υλοποιηθούν τον ερχόμενο Μάιο. Επισημαίνουμε ότι θα 

ακολουθήσει και η έκδοση του νέου Κανονισμού Μεταθέσεων που θα επηρεάζει το σύνολο των 

πυροσβεστών παλιών και νέων. 

Η στελέχωση των Π.Υ. των αεροδρομίων, που γίνεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κυρίως για 

την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, θα προκαλέσει την περαιτέρω αποδυνάμωση μιας 

σειράς υπηρεσιών. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών και 

κλιμακίων, που αποδυναμώνονται συνεχώς και υπολειτουργούν, λόγω των μεγάλων ελλείψεων. 

Θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο η πυρασφάλεια του λαού σε αρκετές περιοχές.  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει ενημερώσει τους πυροσβέστες για όλες αυτές τις 

εξελίξεις. Έχει προειδοποιήσει ότι τα αντιλαϊκά μέτρα, οι μεταθέσεις, οι μετακινήσεις, γενικότερα η 

ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων θα έβρισκαν εφαρμογή και στο Π.Σ., ενώ παράλληλα 

προσπαθεί για την οργάνωση του αγώνα μας.   

Πολύτιμους συμμάχους όλων των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και της σημερινής, αποτελούν το 

προεδρείο της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - Συμμαχία Πυροσβεστών με τη στήριξη των 

Ανεξάρτητων Πυροσβεστών), καθώς και οι παρατάξεις της Α.Ε.Π. Πυροσβεστών και της 

Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.), που δεν έχουν καμία 

διάθεση να αγωνιστούν ενάντια στις πολιτικές των κυβερνήσεων, ενώ οι προτάσεις τους 

συμφωνούν με το ξεσπίτωμα συναδέλφων με μεταθέσεις και μετακινήσεις. Συμφωνούν δηλαδή 

με τη διάλυση της ζωής μας. Στα πλαίσια αυτά κινείται και η πρόσφατη ανακοίνωση του προεδρείου 

της Ομοσπονδίας που είναι κομμένη και ραμμένη στα πλαίσια που επιθυμεί η κυβέρνηση, αφού 

αρκείτε στο να περιγράφει απλώς την κατάσταση. Κουβέντα δεν κάνει για διαμαρτυρία και 

κινητοποιήσεις και συνεχίζει να παραπλανεί και να αποπροσανατολίζει τους συναδέλφους με τη 

γνωστή τακτική των δικαστικών προσφυγών.  

http://www.eakp.gr/


  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι μόνιμοι, 5ετείς και συμβασιούχοι  

Η ΕΑΚΠ σας καλεί να δώσουμε το παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις αγωνιστικές 

πρωτοβουλίες που θα πραγματοποιηθούν.  

Συμμετέχουμε ενεργά στα σωματεία μας και απαιτούμε από τα προεδρεία και τις πλειοψηφίες τους, 

να παρθούν αποφάσεις για οργάνωση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Παραμερίζουμε όλους 

αυτούς που παζαρεύουν και ξεπουλάνε τα δίκαια αιτήματά μας.  

Οργανώνουμε τον αγώνα μας στον εργασιακό μας χώρο και διεκδικούμε: 

• Να πάρει πίσω η κυβέρνηση όλα τα μέτρα που επιβάλλει εναντίον μας. 

• Να μονιμοποιηθούν άμεσα όλοι οι 5ετείς και συμβασιούχοι συνάδελφοί μας, σύμφωνα με 

την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που βάζει τέλος στην εργασιακή ομηρία όλων των 

συναδέλφων. 

• Να αυξηθούν οι πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για το Π.Σ., για να 

ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μας. 

Συμμετέχουμε σε κοινό αγώνα με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, ενάντια στην πολιτική 

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

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 

 


