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ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΣΠΙΤΩΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ Π.Υ. ΚΑΙ Π.Κ. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Η κατάσταση και στο χώρο μας ολοένα και χειροτερεύει. Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. υλοποιώντας 

ταχύτατα την πολιτική της για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου φέρνει νέα αντιλαϊκά 

μέτρα. Ενάντια στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών για πυρασφάλεια αλλά και ενάντια στα εργασιακά 

δικαιώματα των εργαζόμενων στο Πυροσβεστικό Σώμα. 

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, εργαλείου εφαρμογής της κυβερνητικής 

πολιτικής και 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 να στελεχώσουν τις Π.Υ. των αεροδρομίων που η κυβέρνηση ξεπούλησε στην πολυεθνική 

FRAPORT. 

Οι συνάδελφοι αυτοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγάλα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα, 

πέραν των όσων έχουν υποστεί μέχρι σήμερα από την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών των 

προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και της σημερινής. Ταυτόχρονα αποδυναμώνονται και υποβαθμίζονται 

μια σειρά Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων. 

Από την Περιφέρεια μας (Κεντρικής Μακεδονίας) 38 συνάδελφοι σε πρώτη φάση, από τους οποίους η 

συντριπτική πλειοψηφία χωρίς την θέληση τους, μετατίθενται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε αεροδρόμια. 

Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι αναγκάζονται να ξεσπιτωθούν και ταυτόχρονα μια σειρά Υπηρεσίες και Κλιμάκια 

αποδυναμώνονται ακόμα περισσότερο και φτάνουν στα όρια της δυνατότητας να λειτουργήσουν και να 

παρέχουν στο λαό μας τις ελάχιστες έστω υπηρεσίες πυρασφάλειας. 

Συγκεκριμένα μετατίθενται από τις Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης 14 συνάδελφοι, από την Π.Υ. 

Γιαννιτσών 4, από την Π.Υ. Νάουσσας 4,  από το Π.Κ. Ροδολίβους 5, από την Π.Υ. Σταγείρων 3, από την 

Π.Υ Αλεξάνδρειας 2, από την Π.Υ. Πολυγύρου 2. Άλλοι 4 συνάδελφοι μετατίθενται από ακόμα τέσσερεις 

Υπηρεσίες(Π.Υ. Βέροιας, Π.Υ. Σερρών, Π. Κ. Ποροϊων, Π.Κ. Σιδηρόκαστρου). 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα ακολουθήσουν και ανάλογες μεταθέσεις πυροσβεστών 

Π.Π.Υ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η εργασιακή ομηρεία των συναδέλφων Π.Π.Υ. και των συμβασιούχων 

πυροσβεστών, ενώ ανάλογο ξεσπίτωμα συναδέλφων για κάλυψη κενών θέσεων σε όλη τη χώρα, θα 

πραγματοποιηθεί με τις τακτικές μεταθέσεις που θα υλοποιηθούν τον ερχόμενο Μάιο. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Όλα αυτά τα μέτρα των κυβερνήσεων βρίσκουν στήριγμα στον παλιό και νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό. 

Το προεδρείο(Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 

Κεντρικής Μακεδονίας, λίγο έλειψε να βγει σε μπαλκόνι να χειροκροτήσει την Απόφαση των μεταθέσεων. 

Σε ανακοίνωσή τους για το ζήτημα αναφέρουν: «Ευτυχώς οι συνάδελφοι που μετατίθενται είναι πολλοί 

λιγότεροι από τον αριθμό αυτών που είχαν χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι με απόφαση του Α.Π.Σ. από τα τέλη 

του έτους 2016. Διασώθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων και αποτράπηκαν τα χειρότερα.» 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, αν και δεν έχουμε αυταπάτες, απαιτούμε από το προεδρείο 

της Ένωσης αντί να βγάζει ανακοινώνεις που αθωώνουν την κυβερνητική πολιτική, να οργανώσει άμεσα 

αγωνιστικές κινητοποιήσεις ώστε να αποτραπεί το ξεσπίτωμα των συναδέλφων και να παρθούν πίσω όλα τα 

αντιλαϊκά μέτρα. 

Ταυτόχρονα καλούμε όλους τους συναδέλφους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ενωμένοι και μακριά από 

τεχνητές διαχωριστικές γραμμές, να απαιτήσουμε από τα προεδρεία των σωματείων μας και τις πλειοψηφίες 

τους, να παρθούν αποφάσεις για οργάνωση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για να διεκδικήσουμε: 

• 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 ΠΣ, για να ικανοποιηθούν όλα τα 

αιτήματά μας. 
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