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Κύριε Υπουργέ 

  Έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων σας, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 

σας παραθέτει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των προτάσεων της, για τα βασικά θεσμικά 

και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα. 
  

  Οι προτάσεις μας στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της υπηρεσίας μας και της 

εργασιακής και επαγγελματικής μας κατάστασης, προκειμένου να μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε επαρκώς στα καθήκοντά μας, που συνδέονται άμεσα με την προστασία της 

ζωής και της περιουσίας του Ελληνικού λαού και του φυσικού πλούτου της χώρας. 
 

  Επίσης σας αποστέλλουμε και το σύνολο των παρεμβάσεών μας προς την προηγούμενη 

Πολιτική Ηγεσία, για την άμεση επίλυση ορισμένων σοβαρών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες. 
 

  Τα προβλήματα αυτά εντείνονται από τη διαχρονική υποχρηματοδότηση του Πυροσβεστικού 

Σώματος, από όλες τις κυβερνήσεις, που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να υλοποιηθεί 

ούτε στο ελάχιστο, η απαιτούμενη αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού και 

ατομικού εξοπλισμού, των πυροσβεστικών εγκαταστάσεων, της εκπαίδευσης του 

προσωπικού. Όπως και η κάλυψη των πραγματικών κενών θέσεων της υπηρεσίας, η 

μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων συναδέλφων μας, η προστασία και η ασφάλεια του 

προσωπικού κατά την εργασία, η καταβολή των οικονομικών οφειλών της υπηρεσίας προς 

τους υπαλλήλους της. 
 

  Από την προηγούμενη κυβέρνηση και την Πολιτική Ηγεσία, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση 

προς στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων των πυροσβεστών. Δεν 

ικανοποιήθηκαν ούτε βασικά αιτήματα, που δεν απαιτούσαν ουδεμία κρατική 

χρηματοδότηση, όπως: η αποκατάσταση όλων των συναδέλφων που έχουν αδικηθεί από το 

καθεστώς των μεταθέσεων, η σύσταση αξιοκρατικού συστήματος μεταθέσεων, η χορήγηση 

γονικών και άλλων αδειών και διευκολύνσεων, η απεμπλοκή των πυροσβεστών από τη 

συμμετοχή τους στις κατασταλτικές δυνάμεις του κράτους εναντίον του εργατικού - λαϊκού 

κινήματος. 
   

  Συνεχίζεται η επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των πυροσβεστών που καλούνται κάτω 

από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, να καλύψουν τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις στον 

τομέα της πυροπροστασίας, σε δομές, προσωπικό και μέσα. 

Κύριε Υπουργέ 

  Ως συνδικαλιστική συσπείρωση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, αγωνιζόμαστε 

ενάντια στην εφαρμογή των πολιτικών που τσακίζουν δικαιώματα και διαλύουν τη ζωή των 

πυροσβεστών και όλων των εργαζομένων και αντιστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια 

συρρίκνωσης και εμπορευματοποίησης του συστήματος πυροπροστασίας και πυρασφάλειας 

του λαού. 

  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση επί των θεμάτων που 

σας υποβάλλουμε.   
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 
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