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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 Συνάδελφοι   
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόταση 
της για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της περιφέρειάς μας, που στηρίζεται στη 
γενικότερη θέση της παράταξης για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. και την ίδρυση Ενιαίου 
Φορέα Δασοπροστασίας.  
  Με τη δημοσίευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη για την <<υποτιθέμενη αναβάθμιση>> του Πυροσβεστικού Σώματος, η Ε.Α.Κ.Π. εξέδωσε 
Δελτίο Τύπου και ενημέρωσε τους πυροσβέστες αλλά και τον Ελληνικό λαό, για τις προωθούμενες 
αντιδραστικές εξελίξεις που θα συντελέσουν στην συνεχή υποβάθμιση του τομέα της 
πυροπροστασίας.  
  Η συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή εντάσσεται στα πλαίσια των οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που επιβάλλουν την κατάργηση του κοινωνικού κράτους, το ξεπούλημα τις δημόσιας 
περιουσίας και την επιπλέον ενίσχυση των κερδών των εκμεταλλευτών των εργαζομένων, 
επιτάσσοντας στη βάση αυτή και την επερχόμενη διάλυση του υπάρχοντος συστήματος 
πυρασφάλειας της χώρας. 
  Η περιβόητη  << αναδιάρθρωση >>  που ετοιμάζει η κυβέρνηση, έρχεται να συνεχίσει  το 
καταστροφικό έργο της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζετε εδώ και χρόνια και την έχουν νιώσει στο 
πετσί τους οι πυροσβέστες, με την μείωση των οργανικών θέσεων, την έλλειψη μονίμου 
προσωπικού, την παραχώρηση τομέων του πυροσβεστικού σώματος στους ιδιώτες (όπως 
αεροπυρόσβεση & καθαριότητα), τις άθλιες συνθήκες εργασίας, το διαχωρισμό των 
πυροσβεστών σε εργαζόμενους τριών ταχυτήτων (μόνιμοι πυροσβέστες, πενταετείς 
πυροσβέστες, εποχικοί πυροσβέστες), και την ίδρυση εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων 
(που στην κυριολεξία φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια), με τις ευλογίες και του σημερινού Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης, με σκοπό την μελλοντική παραχώρηση του τομέα της πυρασφάλειας, στους 
Δήμους, την Τοπική Διοίκηση και τον εθελοντισμό. Το κόστος λειτουργίας φυσικά, θα το 
επωμιστούν για άλλη μια φορά οι Έλληνες φορολογούμενοι. 
   Η Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφέρεια της περιλαμβάνει σημαντικές 
βιομηχανικές – τεχνολογικές – εμπορικές και τουριστικές περιοχές, μεγάλα αστικά κέντρα και 
λιμάνια, οδικούς άξονες και τεράστιες δασικές εκτάσεις, προτείνει: 
 

 Να μην καταργηθεί κανένα κλιμάκιο η πυροσβεστικός σταθμός που υπάγεται στην 
περιφέρεια της. 

 Να αναβαθμιστούν όλες οι υπάρχουσες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της περιφέρειας, σε 
τουλάχιστον μία τάξη σταθμού παραπάνω από ότι ήδη είναι, εκτός των εδρών των Νομών 
Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, που προτείνουμε να αναβαθμιστούν σε Α' Τάξης. 

 Να αναβαθμιστούν όλα τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια σε σταθμούς Δ' Τάξης πλην του Π.Κ. 
Αταλάντης και Π.Κ. Αλιβερίου, για τα οποία προτείνουμε την αναβάθμιση τους σε Γ Τάξης. 

 Για τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Αμφίκλειας και Πολύδροσου προτείνουμε λόγω της μικρής 
χιλιομετρικής απόστασης που υφίστανται μεταξύ τους, την κατάργηση τους ως αυτοτελή 
κλιμάκια και την συγχώνευση τους σε Π.Υ. Γ΄ τάξης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν 
συναινούμε στην κατάργηση κάποιου εκ των δύο. 

 Να λειτουργήσει άμεσα το Π.Κ. Γρανίτσας και να αναβαθμιστεί στη συνέχεια σε Δ' τάξης 
σταθμό. 

 Να γίνουν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών 
οργανικών θέσεων και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και εποχικοί 
πυροσβέστες. 

 Να ενταχτεί επιτέλους το επάγγελμα  μας στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγιεινά. 
 



Η Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας με πολύχρονους αγώνες, ιδιαίτερα στο διάστημα που συμμετείχε 
στο προεδρείο της Ένωσης, κατάφερε να αποτρέψει την επιχειρούμενη αναδιάρθρωση των 
υπηρεσιών, δηλαδή την κατάργηση πυροσβεστικών σταθμών και κλιμακίων της περιφέρειας.  
Στα πλαίσια αυτά θα συνεχίσει να αντιπαλεύει κάθε πολιτική που καταδικάζει και υποβαθμίζει 
τη ζωή των εργαζομένων της χώρας, καταγγέλλοντας αυτούς που παραμένουν απλοί θεατές 
και βρίσκονται στο τιμόνι της συνδικαλιστικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. 
ΚΑΛΟΥΜΕ το προεδρείο της Ένωσης να προβεί στη λήψη αποφάσεων για κινητοποιήσεις 
πριν την ψήφιση στη Βουλή του αντιδραστικού νομοσχεδίου, ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΟΥ. 
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