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Προς: Όλους τους εργαζόμενους 

                                                                                                                    στο Πυροσβεστικό Σώμα 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

Πριν από λίγες μέρες, (στις 14/08/2015) ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ο 

μνημονιακός νόμος 4336/2015 και το σύνολο των αντεργατικών παραμέτρων που θα 

υλοποιηθούν μέχρι τον επόμενο Δεκέμβρη και αφορούν και τους υπαλλήλους του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

Η νέα επίθεση που θα δεχθούν οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, με 

την εφαρμογή του Αρμαγεδδώνα μέτρων που προβλέπονται στον παραπάνω νόμο, είναι 

το κερασάκι στην τούρτα των δύο προηγούμενων μνημονίων, αφού θα λειτουργήσει 

σωρευτικά, βάζοντας ταφόπλακα στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά 

και στην διαβίωση των λαϊκών οικογενειών. 

Στην επίθεση της «πρώτης φοράς αριστερής» συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ., 

περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι έχουν δεχτεί 

τις συνέπειες και των προηγούμενων δύο μνημονίων, όπως είχε επισημανθεί από την 

Ε.Α.Κ.Π. σε παλαιότερες ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, άμεσα προωθούνται νέες 

σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί την φετινή 

χρονιά και για όσους θα συνταξιοδοτηθούν στο εξής, νέες μεγάλες μειώσεις στις 

επικουρικές συντάξεις και νέες περικοπές στα οδοιπορικά έξοδα, με περιορισμούς 

στην χορήγησή τους. Επίσης μέχρι τον Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί το σύνολο των 

μειώσεων στις μισθολογικές μας αποδοχές, αλλά και στις συντάξεις, με την 

δημιουργία νέου μισθολογίου για τους ένστολους, μαζί με την ολοκλήρωση των 

αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων, για τις οποίες μάλιστα επαίρονται ότι 

μπλοκάρισαν με συντονισμένες προσπάθειες, τα προεδρεία των συνδικαλιστικών μας 

φορέων Ε.Α.Π.Σ. και Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., προσπαθώντας να μας παραπλανήσουν και να μας 

εξαπατήσουν. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι συμβιβασμένες ηγεσίες των συνδικαλιστικών μας 

οργάνων (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και Ε.Α.Π.Σ.), όλο το προηγούμενο διάστημα «σφύριζαν» 

αδιάφορα, ενώ προσπαθούσαν με διάφορες αποπροσανατολιστικές τακτικές να μας 

αδρανοποιήσουν και να μας κοιμίσουν, βάζοντας παράλληλα πλάτη για την υλοποίηση  

αντεργατικών – αντιλαϊκών πολιτικών, όπως η ιδιωτικοποίηση των επικουρικών μας 

ταμείων. 

Θυμηθείτε τι μας έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια, ότι τους πυροσβέστες δεν θα τους 

πειράξουν γιατί είναι κάτω από την ομπρέλα των Σωμάτων Ασφαλείας, ότι μαζί με 

τους αστυνομικούς δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε. Μετά μας έβαλαν 

απέναντι από τους εργαζόμενους των άλλων κλάδων, ξέχωρα από το υπόλοιπο 
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εργατικό-λαϊκό κίνημα, δημιουργώντας την άτυπη συνομοσπονδία των Σωμάτων 

Ασφαλείας, θέλοντας με την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» να μας πείσουν ότι 

εμείς σαν εργαζόμενοι έχουμε διαφορετικά δικαιώματα από τον εργαζόμενο πατέρα 

μας, την εργαζόμενη μητέρα μας, από τα εργαζόμενα αδέλφια μας, τους συγγενείς, τους 

φίλους και τις φίλες μας. 

Όλο αυτό διάστημα η Ε.Α.Κ.Π. ενημέρωνε συνεχώς για την λαίλαπα που έρχεται 
και κατήγγειλε το προεδρείο της Ομοσπονδίας για την αδράνεια και την παρελκυστική 

τακτική του, η οποία υπονόμευε και υπονομεύει τα συμφέροντά μας.    

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, κανένας δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια. Κανένας δεν 

έχει το δικαίωμα να κρύβεται πίσω «από το δάχτυλό του». 

Είναι πλέον καθαρό, ότι μόνο με τη δική μας, οργανωμένη δράση όλων των 

εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, θα μπορέσουμε να ανακόψουμε 

αυτήν την νέα λαίλαπα, σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αντιλαϊκές 

πολιτικές, βάζοντας τα θεμέλια για την διεκδίκηση της ζωής που ανήκει σε εμάς και 

στα παιδιά μας. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με αίσθημα ευθύνης απέναντι σας και 

πιστή στις αρχές και στις θέσεις της, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, 

απευθύνει κάλεσμα συσπείρωσης μαζί της, σε όλους τους συναδέλφους. Σας καλεί να 

μην σκύψετε το κεφάλι και να ορθώστε το ανάστημά σας,  να ξεφοβηθείτε και να 

ρίξετε στον «καιάδα» τις ξεπουλημένες συνδικαλιστικές  ηγεσίες που εκφυλίζουν το 

συνδικαλιστικό μας κίνημα.   

Οι μάσκες και αυτών των «σωτήρων», έπεσαν. 

Δεν υποτασσόμαστε σε κανένα μνημόνιο, δεξιό ή αριστερό. 

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για όλους. 

Αδιάκοπος, επίμονος και οργανωμένος αγώνας μέχρι την τελική νίκη. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
  

  

    


