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Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2016 
 

                         Προς: Το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
                     

                         Κοιν/ση: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Εργαζόμενους στο Π.Σ. 

 

ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

 
Συνάδελφοι 
 

Με το άρθρο 78 του νόμου 4368 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α΄ 21, στις 21-2-2016, 

ψηφίστηκε η τροπολογία της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. που μας επιβαρύνει με νέες 

αρμοδιότητες ως πυροσβέστες και συγκεκριμένα με την ανάθεση των καθηκόντων οδηγών 

ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας. 
 

Παρότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες από τη γνωστοποίηση των προθέσεων της κυβέρνησης, 

για την προώθηση των νέων αρμοδιοτήτων και παρά τις καταγγελίες που έγιναν για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, το προεδρείο της Ομοσπονδίας αδρανεί προκλητικά και δεν δείχνει 

καμιά διάθεση για να οργανώσει τον αγώνα και την αντίσταση των πυροσβεστών, απέναντι 

στις νέες δυσμενείς εξελίξεις που έρχονται σε βάρος της εργασιακής και επαγγελματικής μας 

κατάστασης.  
   

Η ανάθεση των νέων καθηκόντων αποτελεί μόνο την αρχή, σχετικά με την εφαρμογή της 

πολιτικής της κυβέρνησης στο δημόσιο τομέα, που θα υλοποιείται με τη συνεχή αλληλοκάλυψη και 

την κινητικότητα του μειωμένου προσωπικού και μέσων που διαθέτει, αλλά και με τις 

συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανικών θέσεων και υπηρεσιών του. Κύριος στόχος της 

πολιτικής αυτής, είναι η απαλλαγή του κράτους από τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι 

υποχρεωμένο να προσφέρει στο λαό, με την ταυτόχρονη εμπορευματοποίηση -  παράδοση τους 

στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και η κατάργηση των όποιων εργασιακών 

δικαιωμάτων έχουν απομείνει στους δημόσιους υπαλλήλους. 
   

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την προώθηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων από την 

κυβέρνηση, αλλά και του νέου νόμου για το μισθολόγιο των πυροσβεστών και των ενστόλων 

που θα επιφέρει νέες μεγάλες μειώσεις στους μισθούς μας, δεν δικαιολογούν σε καμιά 

περίπτωση την παθητική στάση που κρατά το προεδρείο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού 

μας οργάνου. 
 

Καλούμε το προεδρείο της Ομοσπονδίας σε άμεση σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου, με 

σκοπό τη λήψη αποφάσεων για οργανωμένο αγώνα με έναρξη κινητοποιήσεων των 

πυροσβεστών και παράλληλα τη συνεργασία και τον συντονισμό μας με το αγωνιστικό εργατικό 

- λαϊκό κίνημα, για να εμποδίσουμε την εφαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. 
 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π.  
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