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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, στις 5 Απριλίου 2017 συνεδρίασε στην Αθήνα  η Εκτελεστική Γραμματεία 

της Ε.Α.Κ.Π. και εκτίμησε τις εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν, αφορούσαν κυρίως τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στην ζωή 

αρκετών συναδέλφων αλλά και στην λειτουργία του Π.Σ., σχετικά: 

❖ Με την μη μονιμοποίηση των πενταετών συναδέλφων. 

❖ Με το ξεπούλημα από την κυβέρνηση των δεκατεσσάρων αεροδρομίων στην ιδιωτική εταιρία 

FRAPORT και τις συνέπειες από το ξεσπίτωμα πολλών συναδέλφων για την επάνδρωση των Π.Σ. Α/Δ 

που δημιουργήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά. 

❖ Με την ιδιωτικοποίηση των Εθνικών Οδών και τις συνέπειες από την επάνδρωση των Π.Κ. που θα 

λειτουργήσουν σε αυτές, από το Πυροσβεστικό Σώμα. 

❖ Με τις αντιδραστικές παρεμβάσεις που έγιναν στον Κανονισμό Μεταθέσεων και τους αντεργατικούς 

σχεδιασμούς για το ωράριο.  

Όσον αφορά την μονιμοποίηση των πενταετών συναδέλφων,  η Εκτελεστική Γραμματεία θεωρεί ότι 

επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα, καθώς και ότι οι συνάδελφοι 

Π.Π.Υ. πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και να παλέψουν για μόνιμη και σταθερή δουλειά υιοθετώντας 

την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π., η οποία δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα των πενταετών και των 

συμβασιούχων. 

Το ξεσπίτωμα που επιφέρει η νέα τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων των 

πυροσβεστών, παίρνει σάρκα και οστά με την εφαρμογή τους για την επάνδρωση των δεκατεσσάρων 

Πυροσβεστικών Σταθμών αεροδρομίων και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Εθνικών Οδών από το Π.Σ. 

Οι πληροφορίες από συναδέλφους που μετατέθηκαν, αρκετοί χωρίς την θέλησή τους, για τις συνθήκες 

διαβίωσης που αντιμετωπίζουν, καταδεικνύουν τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και όλων των 

συνδικαλιστικών οργάνων μονίμων και πενταετών, τα οποία τους έχουν κυριολεκτικά εγκαταλείψει. Για τα 

παραπάνω ζητήματα, χαρακτηρίστηκε θετική η έγκαιρη παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π., τόσο στην πολιτική όσο 

και στην φυσική ηγεσία για την επίλυση των προβλημάτων της σίτισης και της στέγασης των μετατιθέμενων 

συναδέλφων. 

Επίσης συζητήθηκαν τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται στην πυρασφάλεια αρκετών περιοχών, 

ενόψει και της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου, αλλά και στην λειτουργία Π.Υ. και Π.Κ., από την 

περεταίρω αποδυνάμωσή που επιφέρουν οι μεταθέσεις – μετακινήσεις πυροσβεστών για την επάνδρωση των 

Π.Σ. αεροδρομίων και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Εθνικών Οδών.  

Με δεδομένο τα παραπάνω, εκτιμήθηκε από την Εκτελεστική Γραμματεία ότι η αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, θα επισπευσθεί προκειμένου η κυβέρνηση να την παρουσιάσει ως 

ιδανική και αναγκαία λύση για την άμβλυνση των μεγάλων κενών που δημιουργούνται σε δεκάδες υπηρεσίες 

και κλιμάκια, καταργώντας και συγχωνεύοντας δεκάδες Π.Κ. και Π.Υ.    

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα προαναφερόμενα, αποφασίστηκε για το επόμενο διάστημα η ανάληψη 

πρωτοβουλιών από την Ε.Α.Κ.Π. για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων, η 

πραγματοποίηση περιοδειών σε Π.Υ. και Π.Κ., ο προγραμματισμός συναντήσεων με συνδικαλιστικούς 

φορείς του κλάδου, και η παρέμβαση της ΕΑΚΠ σε όλα τα επίπεδα  προκειμένου να υπάρξουν δυναμικές 

κινητοποιήσεις.  

Συνάδελφοι, οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα θα είναι αρνητικές για όλους μας. Οι αντιλαϊκές πολιτικές 

που εφαρμόζονται και από αυτήν την κυβέρνηση, πλήττουν  τα φτωχά λαϊκά στρώματα, μαζί και εμάς. Δεν 

έχουμε άλλα περιθώρια. Η εξαθλίωση έχει μπει στα σπίτια μας. Οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές μας 

ηγεσίες, μας προδίδουν καθημερινά. Μην τους ακούτε. Συσπειρωθείτε με την Ε.Α.Κ.Π. και το πλαίσιο πάλης 

που προτείνει.           

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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