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ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
   Στη συνεδρίαση του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στις 28–2–2013, η Ενωτική 
Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με αφορμή την γνωστοποίηση των διατάξεων του νομοσχεδίου για την 
ψευδεπίγραφη αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος, κατέθεσε τις 
τεκμηριωμένες εκτιμήσεις της για τις αντιδραστικές ρυθμίσεις που εμπεριέχει. 
   Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή από την τρικομματική 
κυβέρνηση, κατ εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων διεθνών αντιδραστικών οργανισμών, σε 
συνάρτηση με τις διφορούμενες δηλώσεις της Φυσικής Ηγεσίας για το συγκεκριμένο θέμα κατά τη 
διάρκεια πρόσφατων συναντήσεων με συνδικαλιστικά όργανα του χώρου, προκύπτει  ότι η εφαρμογή του ως 
νόμος του κράτους θα επιφέρει: 
 Τη διάλυση του έστω και υποτυπώδους συστήματος πυρασφάλειας της χώρας, σε βάρος της 

προστασίας της ζωής και της περιουσίας των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και του δασικού της 
πλούτου. 

 Την προώθηση σειράς καταργήσεων και συγχωνεύσεων των δομών του Πυροσβεστικού Σώματος, 
καθώς και την εφαρμογή της ανταποδοτικότητας με την εμπορευματοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και την επιβολή προστίμων και διαφόρων τύπων χαρατσιών, στον Ελληνικό λαό.  

 Την υποκατάσταση σημαντικού μέρους των υφιστάμενων υπηρεσιών του από τον εθελοντισμό, 
καθώς και την μελλοντική παραχώρηση αρμοδιοτήτων Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων, στην 
Τοπική Διοίκηση. 

 Την περεταίρω ενίσχυση του ρόλου του Πυροσβεστικού Σώματος ως Σώμα Ασφάλειας, σε συνδυασμό 
με την ενίσχυση της συμμετοχής του στον ήδη διαμορφωμένο αντιδραστικό μηχανισμό της πολιτικής 
προστασίας και τη διαρκή συνεργασία του με διεθνής κατασταλτικούς μηχανισμούς όπως η EUROPOL 
στα πλαίσια της ενίσχυσης της καταστολής των αγώνων του λαϊκού κινήματος και της προάσπισης 
των συμφερόντων της τάξης των εκμεταλλευτών.  

 Την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των πυροσβεστών, καθώς και την παγίωση και επικείμενη 
διεύρυνση της εποχικότητας του προσωπικού, όπως και την επιπλέον «αξιολόγηση» των υπαλλήλων 
και των υπηρεσιών του, σε συνδυασμό με τη δημιουργία Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, για 
μεγαλύτερη ένταση της κατατρομοκράτησης των εργαζομένων.  

 
   Οι ανωτέρω εξελίξεις, έρχονται να προστεθούν στα ήδη τεράστια υπάρχοντα προβλήματα των 
εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος, που απορρέουν:  
 Από τη διαχρονική υποχρηματοδότηση του από τον κρατικό προϋπολογισμό, που συμβάλλει στην 

περαιτέρω υποβάθμιση των ήδη υποτυπωδών υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών του. 
 Την τεράστια έλλειψη προσωπικού και τη διεύρυνση των διαφόρων μορφών ελαστικών σχέσεων 

εργασίας, γεγονός που προτάσσει ως επιτακτική ανάγκη την απαίτηση για άμεση υλοποίηση της 
πρόσληψης των 725 επιτυχόντων του διαγωνισμού κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών, κόντρα στις 
διάφορες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, που διενεργούνται με προοπτική την ακύρωση του πίνακα 
επιτυχόντων, μετά την πάροδο της προβλεπόμενης διετίας που έχει ορίσει. 

 Την έλλειψη εφαρμογής ανθρώπινων συνθηκών εργασίας και την απαξιωτική αδιαφορία της 
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, για σύσταση νέου αξιοκρατικού κανονισμού μεταθέσεων.  

 Τη δραματική οικονομική κατάσταση που τελούν οι πυροσβέστες όπως και όλοι οι εργαζόμενοι και 
τα λαϊκά στρώματα της χώρας, που προέρχεται από το πετσόκομμα του συνόλου των εισοδημάτων και την 
επιβολή της άγριας – αντιλαϊκής – ταξικής  φορομπηχτικής πολιτικής.  

 
   Με βάση την παράθεση των ανωτέρω δυσμενών επιπτώσεων, προτάθηκε από την παράταξή μας η 

http://www.eakp.gr/
mailto:info@eakp.gr


 2 2

 

άμεση έναρξη δυναμικών – αγωνιστικών κινητοποιήσεων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, με στόχο τη συνολική απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου και τον 
εξαναγκασμό της εργοδοσίας να αποδεχτεί τις προτάσεις των συνδικαλιστικών φορέων, που στοχεύουν στην 
πραγματική αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος προς όφελος του λαού, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση, τη συνέχεια των κινητοποιήσεων στη Βουλή με εντονότερες μορφές αγώνα, κατά το χρονικό 
διάστημα που θα συζητηθεί στην ολομέλεια η ψήφιση του νομοσχεδίου. 
   Η πρόταση καταψηφίστηκε από τις υπόλοιπες παρατάξεις που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες – Πρώτα Πυροσβέστες), με τη δικαιολογία των 
μελλοντικών επαφών με πολιτικά κόμματα, από αντιπροσωπεία του συμβουλίου του δευτεροβάθμιου 
συνδικαλιστικού οργάνου. 
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
   Έπειτα από τις νέες δυσμενείς εξελίξεις που διαδραματίζονται στον εργασιακό μας χώρο, η Ενωτική 
Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί σε κινητοποίηση με μαζική συμμετοχή κατά το χρονικό 
διάστημα της συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή του αντιδραστικού νομοσχεδίου, με στόχο την άμεση και 
οριστική απόσυρσή του. Η παράταξή μας θα απευθύνει κάλεσμα για κοινό αγώνα, με τα συνδικάτα και 
τους φορείς του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος.  
   Επίσης σας καλεί να πιέσετε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία που δραστηριοποιούνται στο  
πυροσβεστικό συνδικαλιστικό κίνημα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πράξουν το καθήκον τους. 
Να συμμετέχουν δυναμικά συμβάλλοντας στην μαζικότητα της κινητοποίησης που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. 
Ο αγώνας αυτός αποτελεί το μοναδικό όπλο αντίστασης των εργαζομένων, για τη διαφύλαξη των 
υπαρχόντων εργασιακών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων και συμβάλλει στην προοπτική της 
αγωνιστικής αντεπίθεσης για την ανατροπή της αντεργατικής – αντιλαϊκής πολιτικής, που εφαρμόζεται 
και στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος. 
 

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