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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει καταγγείλει, πολλές φορές στο παρελθόν (βλέπε eakp.gr), την 

πολιτική και στρατηγική επιλογή της εκάστοτε Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, να 

εμπλέκει και να χρησιμοποιεί το Π.Σ. ως βοηθητικό βραχίονα των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους. 

Πρόσφατη έκφραση αυτής της νέας ιδιότητας που θέλουν να προσδώσουν στην Υπηρεσίας μας, αποτέλεσε η 

παρουσία και η δραστηριότητα πυροσβεστών, στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Πρυτανεία του 

Πανεπιστημίου Αθηνών στις 17-04-2015. 

Με αφορμή το παραπάνω γεγονός, καταγγέλλουμε το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την παθητική στάση και 

πρακτική που ακολουθεί και για το συγκεκριμένο θέμα, (παρά τις τόσες παρεμβάσεις μας)  όπου εκτός των άλλων, 

παραβιάζεται και αλλοιώνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας και η αποστολή του Π.Σ. όπως εκφράζεται και μέσα από 

τις διατάξεις του νόμου 3511/2006. Θεωρούμε πως φαίνεται πλέον καθαρά η προσπάθεια συγκάλυψης και η 

διαχρονική ταύτιση των παρατάξεων που αποτέλεσαν και αποτελούν το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, με 

τακτικές και μεθοδεύσεις της Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας που επιβάλλουν τον αυταρχισμό και την 

περεταίρω στρατιωτικοποίηση του Π.Σ. 

Καλούμε το προεδρείο να πάρει θέση άμεσα και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην 

επαναλειφθούν ανάλογες καταστάσεις. Επιβάλλεται να ορθώσει το ανάστημά του, καλώντας όλα τα μέλη της 

Ομοσπονδίας  σε ανάλογες περιπτώσεις κλήσης για συμμετοχή σε κατασταλτικές ενέργειες να μην προβαίνουν στην 

υλοποίηση τους, παρέχοντας πλήρη και ολόπλευρη στήριξη. Ή θα υπηρετεί τους εργαζόμενους του 

Πυροσβεστικού Σώματος και τα δικαιώματά τους, ή θα συνεχίζει να βάζει πλάτη για να υλοποιηθούν οι εκάστοτε 

αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές και στον κλάδο μας,  κατ’ εντολή των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών παλεύει για την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του 

Πυροσβεστικού Σώματος, λειτουργώντας μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα κυριαρχεί ο κοινωνικός 

χαρακτήρας και η αποστολή του, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του λαού.   

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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