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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Στις 29 Ιουλίου η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.) θα 

πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  

Καλούμε, όλους τους συναδέλφους Πυροσβέστες, Πενταετούς Υποχρέωσης και 

Συμβασιούχους Πυροσβέστες, που υπηρετούν στην Αττική, καθώς και συναδέλφους από την 

υπόλοιπη Ελλάδα, να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία. 

Προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να δώσουμε αγωνιστική  απάντηση, απέναντι στην 

αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ,, όπως και 

όλες οι προηγούμενες Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. με μέτρα όπως: 

1.  Μειωμένη χρηματοδότηση για το Πυροσβεστικό Σώμα, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 

για μια ακόμη χρονιά. Αυτό έχει συνέπεια τις μεγάλες ελλείψεις στον εξοπλισμό και τις 

υποδομές, σε βασικά μέτρα προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειά μας. Τις μεγάλες 

μειώσεις στο μισθό, τα επιδόματα και τη νέα φοροκαταιγίδα. 

2.  Χιλιάδες κενές θέσεις σε μόνιμο προσωπικό, με την ταυτόχρονη διατήρηση της 

απαράδεκτης κατηγοριοποίησης τριών διαφορετικών σχέσεων του προσωπικού στην 

υπηρεσία, σε μόνιμους Πυροσβέστες, Πενταετούς Θητείας, Εποχικούς Πυροσβέστες. 

3.  Παραπέρα συρρίκνωση, με την ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση, της Κοινωνικής Ασφάλισης, 

της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης, των Κοινωνικών Παροχών και 

Επιδομάτων. 

4.  Ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων, στα πλαίσια της αλληλοκάλυψης των μεγάλων αναγκών 

στις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες (Οδηγοί ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας), 

υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τις παροχές και τις υπηρεσίες προς το λαό.  

Η κυβέρνηση, επιχειρεί να καλύψει τα κενά και τις ελλείψεις του Πυροσβεστικού Σώματος 

με σωρεία επιφυλακών. Με την εξοντωτική πρόσθετη και απλήρωτη υπηρεσία μας.  

Προωθεί νέο σύστημα για να μας μεταθέτει και να μας μετακινεί όπου και όποτε θέλει, 

προκειμένου να καλύψει υποτυπωδώς τις ελλείψεις προσωπικού. Καταργεί τα δικαιώματά μας 

και στο καθεστώς των μεταθέσεων και μας επιβαρύνει με νέα οικονομικά και οικογενειακά 

βάρη. 
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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Πρέπει να γίνει από όλους μας κατανοητό, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να 

αντιμετωπίζουμε τη δύσκολη αυτή κατάσταση παθητικά. Δεν μπορεί να αναθέτουμε τη λύση 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία μας, σε άλλους και να δεχόμαστε 

αδιαμαρτύρητα τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων, μαζί και της 

σημερινής. 

Σοβαρές είναι οι ευθύνες των συνδικαλιστικών ηγεσιών της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων. 

Με την παθητική στάση, την περιθωριοποίηση των συναδέλφων και τη συμμετοχή στους 

«κοινωνικούς διαλόγους» έχουν μερίδιο ευθύνης και συμβολή στο πέρασμα των αντιλαϊκών 

πολιτικών. 

Χρειάζεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, να αναδειχθούν, 

να οργανωθεί ο αγώνας για την επίλυσή τους με την ενεργό συμμετοχή όλων μας. Να 

αποκαλύψουμε τις αιτίες που τα γεννούν, εντάσσοντας τα στα γενικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια. Να γίνει κατανοητό ότι τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία, συνδέονται άμεσα με την εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή πολιτική 

όλων των κυβερνήσεων που εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Ε.Ε. του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Κ.Τ.  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Σας καλούμε να αγωνιστούμε μαζί, για την αναγκαία χρηματοδότηση από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό στο Π.Σ., τη μονιμοποίηση με σταθερές υπηρεσιακές σχέσεις,  των 

Πενταετούς Θητείας και Συμβασιούχων συναδέλφων, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες 

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Τη θέσπιση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων 

προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας στην υπηρεσία μας, τον εκσυγχρονισμό των 

υποδομών, την ανανέωση των οχημάτων και του εξοπλισμού μας, τη χορήγηση βασικών 

μέσων ατομικής προστασίας. Την αποκατάσταση των συναδέλφων μας από τις αδικίες στο 

καθεστώς των μεταθέσεων και τη δημιουργία νέου δίκαιου κανονισμού μεταθέσεων. Την 

πληρωμή της υπερεργασίας και των οφειλόμενων αμοιβών, καθώς και τη χορήγηση των 

αδειών και διευκολύνσεων που δικαιούνται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι σας καλούμε να συμμετέχετε, συμβάλλοντας στην επιτυχία 

της παράστασης διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Ε.Α.Κ.Π., στο Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη την Παρασκευή 29 Ιούλη στις 10.00. 
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