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ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ 
ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 - 3 - 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ 
ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

KAI ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
   

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί όλους τους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος, 
αξιωματικούς - χαμηλόβαθμους - πολιτικούς υπαλλήλους - συμβασιούχους, για δυναμική συμμετοχή 
στην ένστολη διαμαρτυρία που διοργανώνει,    με στόχο την οριστική απόσυρση του αντεργατικού - 
αντιλαϊκού νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση και την αποδοχή των προτάσεων της παράταξης, που 
στοχεύουν στην πραγματική αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και του δικτύου 
πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της χώρας, προς όφελος του λαού. 
  

  Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, που θα διενεργηθεί ταυτόχρονα με τη συζήτηση προς ψήφιση του 
συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα επιδοθεί στην κυβέρνηση και 
στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, το ψήφισμα διαμαρτυρίας της Ε.Α.Κ.Π. (βλέπε στην ιστοσελίδα 
της παράταξης). 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου τον Φλεβάρη του 2013 
και μέχρι σήμερα, αποτελεί τον μοναδικό φορέα των συνδικαλιστικών οργάνων των πυροσβεστών 
(μόνιμων - 5ετούς θητείας - συμβασιούχων), που ανήγγειλε από την πρώτη στιγμή τη διεξαγωγή 
κινητοποιήσεων, ως απάντηση στη νέα αντιδραστική - αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης.  
 

  Όπως αποτέλεσε και τη μοναδική παράταξη των συνδικαλιστικών οργάνων των μονίμων πυροσβεστών, 
που διαδήλωσε έξω από τη Βουλή τον Οκτώβριο του 2006, για να αποτρέψει την ψήφιση του νόμου 3511, 
που περιλάμβανε μια άλλη «αναδιοργάνωση» της τότε κυβέρνησης, που συνέβαλλε στην περαιτέρω 
υποβάθμιση των δομών και των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει το Π.Σ. αλλά και στο 
ξεθεμελίωμα των εργασιακών σχέσεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους αντεργατικούς 
πειραματισμούς στο ωράριο εργασίας με την επιχειρούμενη εφαρμογή του 12ώρου το 2009 και του 
16ώρου το 2012, που αποτράπηκαν με τις άμεσες κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις και ενέργειες της 
Ε.Α.Κ.Π. Σήμερα και τα δύο προαναφερθέντα αντεργατικά ωράρια, έχουν νομιμοποιηθεί πλήρως με το 
Π.Δ. 25/2013, που εκδόθηκε στη βάση των διατάξεων του νόμου 3511/2006 και θα εφαρμοστούν όποτε το 
κρίνει η Πολιτική Ηγεσία. 
 

  Αποκαλύφθηκε για ακόμη μια φορά ο ρόλος των εκπροσώπων των παρατάξεων του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες - Πρώτα Πυροσβέστες), καθώς και της Ένωσης 
Αξιωματικών (Ε.Α.Π.Σ.), που αποδέχονται και συνδιαμορφώνουν σε γενικές γραμμές, τις διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  
 

  Παράλληλα απορρίπτουν το πλαίσιο κινητοποιήσεων που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. και επιχειρούν τον 
συνεχή αποπροσανατολισμό των εργαζομένων από τα πραγματικά προβλήματα και τις επικίνδυνες 
εξελίξεις για το εργασιακό τους μέλλον, που επέρχονται και από το αντεργατικό νομοσχέδιο και από την 
αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. 
 

  Σε ανάλογα πλαίσια κινείται και η νεοσύστατη παράταξη ΑΕΠ, προβάλλοντας τον κοινωνικό διάλογο και 
τη διαβούλευση με τους μηχανισμούς του συστήματος, αποδεχόμενη και τη στρατιωτικοποιημένη και 
αντεργατική υπόσταση και δομή του Π.Σ. και την αξιολόγηση πυροσβεστικών υπηρεσιών με κριτήρια 
που θα καθορίζει η Φυσική Ηγεσία μέσω του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, αλλά και την 
ανταποδοτικότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών με παραλλαγμένες μορφές, παραβλέποντας το γεγονός 
ότι το «κόστος,» θα μετακυλιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις πλάτες του λαού.  
 

  Καλούμε όλους τους συναδέλφους, να κατανοήσουν ότι με την ψήφιση του συγκεκριμένου 
νομοσχεδίου, διευρύνονται οι προϋποθέσεις για την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος, προοιωνίζοντας ένα αβέβαιο 
εργασιακό μέλλον χωρίς καμιά εξασφάλιση για μόνιμη και σταθερή δουλειά και για τους μόνιμους και για 
τους 5ετούς θητείας και για τους συμβασιούχους υπαλλήλους. 
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  Επίσης δραματικές θα είναι οι συνέπειες και της συγκεκριμένης αντιλαϊκής επιλογής, για τον Ελληνικό 
λαό και τον φυσικό πλούτο της χώρας, εξαιτίας της πλήρους υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του Π.Σ. 
 

  Οι τρέχουσες δυσμενείς εξελίξεις απαιτούν επιτακτικά, την άμεση ενεργοποίηση όλων των 
συναδέλφων και την άσκηση πίεσης προς τα προεδρεία των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν, 
ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πράξουν το καθήκον τους, συμμετέχοντας μαζικά και 
συμβάλλοντας στην επιτυχία της κινητοποίησης που διοργανώνει η Ε.Α.Κ.Π. 
 

  Σε αντίθετη περίπτωση να προσπεράσουν όλες τις υφιστάμενες αντικειμενικές δυσκολίες και να 
δηλώσουν δυναμικό παρόν, ενισχύοντας τις γραμμές του αγώνα και των διεκδικήσεων κατά τις 
αγωνιστικές εκδηλώσεις.  
  

  Η σημερινή ανακοίνωσή μας, αποτελεί παράλληλα και κάλεσμα για κοινό αγώνα προς τους 
συναδέλφους αστυνομικούς, καθώς και σε συνδικάτα και φορείς του εργατοϋπαλληλικού - λαϊκού 
κινήματος. 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
   

Για την Ε.Α.Κ.Π.  
Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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