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  Για το προωθούμενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.» 
 
  Η ψήφιση του νομοσχεδίου και η εφαρμογή του ως νόμος του κράτους, θα επιφέρει 
την επιπλέον υποβάθμιση και συρρίκνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και του 
δικτύου πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της χώρας, με σειρά καταργήσεων και 
συγχωνεύσεων πυροσβεστικών υπηρεσιών που θα υποκατασταθούν από τον 
εθελοντισμό, καθώς και με την επέκταση και προοπτικά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων 
στους Δήμους και τις Περιφέρειες. 
 
  Θα εμπορευματοποιήσει τις παροχές του Πυροσβεστικού Σώματος με την πώληση 
υπηρεσιών πυροπροστασίας, κατά τη σύναψη συμβάσεων με κρατικούς και 
ιδιωτικούς φορείς και με την καθιέρωση και επιβολή νέων χαρατσιών στον Ελληνικό 
λαό στη βάση της ανταποδοτικότητας. 
 
  Θα ενισχύσει το ρόλο των εναπομεινάντων πυροσβεστικών υπηρεσιών, ως 
κατασταλτική και στρατιωτικοποιημένη δύναμη στο μηχανισμό των Σωμάτων 
Ασφαλείας, ενάντια στους αγώνες των εργαζομένων και του λαού. 
 
  Θα επιδεινώσει σε μέγιστο βαθμό τις υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις των 
υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, διευρύνοντας τις ελαστικές μορφές 
εργασίας και καθιερώνοντας καθεστώς με σωρηδόν μεταθέσεις, καθώς και κατάργηση 
οργανικών θέσεων και πιθανότατα και απολύσεις, όπως γίνεται και στον υπόλοιπο 
δημόσιο τομέα. 
 
  Τις συνέπειες των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών θα τις πληρώσουν ακριβά 
και οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα και ο Ελληνικός λαός και ο φυσικός 
πλούτος της χώρας, όπως συνέβη και στο παρελθόν από παρόμοιες εφαρμοζόμενες 
πολιτικές. 
 
  Όλες οι αρνητικές παράμετροι του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται αναλυτικά σε 
6σέλιδο ψήφισμα διαμαρτυρίας και οι προτάσεις για την αναβάθμιση της υπηρεσίας 
μας, στο 8σέλιδο πλαίσιο αιτημάτων που καταθέτουμε στα πρακτικά του προεδρείου 
της Βουλής.  
 
  Καλούμε όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να καταψηφίσουν το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο και την κυβέρνηση να αποδεχτεί τις βασικές παραμέτρους 
των προτάσεών μας, για την αναδιοργάνωση με την απαιτούμενη αναβάθμιση του 
Πυροσβεστικού Σώματος και της πυρασφάλειας της χώρας.      
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