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Προς: Όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ.  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΑ - ΜΑΖΙΚΑ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ  

ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΓΕΝΑΡΗ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 

 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά και δυναμικά 

στην ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση της Ομοσπονδίας, την Παρασκευή 20-01-2017 και 

ώρα 12:00 στην Αθήνα (στάση μετρό Ευαγγελισμού), κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και 

πορεία στη Βουλή. 

 

  Η Ε.Α.Κ.Π. συμμετέχει στη διαμαρτυρία με πλαίσιο αιτημάτων, προτάσεων και διεκδικήσεων, που 

στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα στην κυβέρνηση:  

 

ΝΑ ΠΕΤΑΧΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ 

και συγκεκριμένα  

 

 Ο νέος Κανονισμός Μεταθέσεων, που θα μας ξεσπιτώνει συνεχώς με μεταθέσεις και  

μετακινήσεις. Όχι μόνο στις Π.Υ. των Εθνικών Οδών και των αεροδρομίων που ξεπούλησε η 

κυβέρνηση στη  Fraport, αλλά και για υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, προκειμένου να μπαλώσουν 

τα τεράστια κενά του Πυροσβεστικού Σώματος σε μόνιμο προσωπικό. Με τον Κανονισμό που 

έχουν έτοιμο, μας φορτώνουν με νέα οικονομικά βάρη και διαλύουν την υπηρεσιακή και 

οικογενειακή μας ζωή.  

 

 Η κατάργηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων με την αναδιάρθρωση που 

προωθείται. 

 

 Τα σχέδια για την πλήρη εμπορευματοποίηση και την ανταποδοτική λειτουργία του Π.Σ.  

 

  Τα μέτρα αυτά, που υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του Π.Σ., θα προκαλέσουν  

ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην πυρασφάλεια της χώρας. Τις συνέπειες θα τις βιώσει άμεσα ο 

λαός.  

 

  Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., που συνεχίζει 

και διευρύνει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

 

  Με τον αγώνα μας διεκδικούμε:  

 

 Να πάρει πίσω η κυβέρνηση, το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον νέο Κανονισμό 

Μεταθέσεων. Να δημιουργηθεί, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βάζουν οι αντιλαϊκές 

κυβερνήσεις, νέος δίκαιος, αξιοκρατικός Κανονισμός Μεταθέσεων που θα είναι υπέρ των 

πυροσβεστών και της πυρασφάλειας της χώρας, στη βάση της πρότασης που έχει καταθέσει η 

Ε.Α.Κ.Π. 

 

 Να αυξηθούν οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την κάλυψη όλων των αναγκών 

του Πυροσβεστικού Σώματος, την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και την αναβάθμιση της 

πυρασφάλειας για το λαό. 

 Να μονιμοποιηθούν άμεσα, οι 5ετούς θητείας και οι συμβασιούχοι συνάδελφοι και να 

καλυφθούν με επιπλέον προσλήψεις, οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό του 

Π.Σ. 

 

 Καμιά κατάργηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων και αναβάθμιση τους, με πλήρη 

στελέχωση σε προσωπικό, σύμφωνα με τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες.  

 

 Αυξημένα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πυροσβεστών.  

 

Με αυτό το πλαίσιο διεκδικήσεων συμμετέχει η Ε.Α.Κ.Π., στην ένστολη πανελλαδική 

κινητοποίηση της Ομοσπονδίας. Μόνο έτσι θα έχει προοπτική ο αγώνας μας.  
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  Δεν εγκλωβιζόμαστε σε διάλογο και διαβούλευση με την κυβέρνηση, για το πόσο θα 

πετσοκοφτούν τα δικαιώματά μας. Απαιτούμε η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματά μας, 

προς το συμφέρον του λαού και των πυροσβεστών.  

 

  Είμαστε κάθετα αντίθετοι με τις προτάσεις του προεδρείου και της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, 

για τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις, που προβλέπουν και αυτές ξεσπίτωμα χιλιάδων 

πυροσβεστών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Συμπλέουν με τις πολιτικές επιλογές της 

κυβέρνησης και διευκολύνουν τους σχεδιασμούς της, για να επιβάλλει το νέο νομοθετικό 

τερατούργημα σε βάρος μας.  

 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

  Για όλες τις αρνητικές και επικίνδυνες εξελίξεις που διαδραματίζονται στην υπηρεσία μας, 

αλλά και γενικότερα, η Ε.Α.Κ.Π. είχε προειδοποιήσει και προσπάθησε να οργανώσει τον αγώνα 

των πυροσβεστών, πραγματοποιώντας κινητοποιήσεις για όλα τα παραπάνω μεγάλα και 

σημαντικά προβλήματα. 

 

  Απαιτείται οργάνωση και αγώνας από όλους μας με ενεργή συμμετοχή. Να οργανώσουμε τον 

αγώνα μας σε κάθε υπηρεσία. Να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις πυροσβεστών το αμέσως 

επόμενο διάστημα, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Παράλληλα, να συμμετέχουμε 

στους αγώνες όλων των εργαζομένων και του λαού με κατεύθυνση την ανατροπή της αντιλαϊκής 

πολιτικής της κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. Την πολιτική που θα φέρει και νέες μειώσεις 

στους μισθούς και τα εισοδήματά μας. Που διαλύει τη ζωή των εργαζομένων και του λαού μας, 

για να αυγατίζουν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών και των τραπεζών.  

 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

 

ΜΗ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΑΛΛΟ ΑΜΕΤΟΧΟΙ 

ΠΑΡΤΕ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ  

ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 

 

                                                                Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία    
 

 

 

 

 

 
  


