ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Της Ε ν ω τ ι κ ή ς Α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ς Κ ί ν η σ η ς Π υ ρ ο σ β ε σ τ ώ ν
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.»
Με βάση το περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου, που καταδεικνύουν τον
προσανατολισμό για την περαιτέρω υποβάθμιση και συρρίκνωση του υπάρχοντος
υποτυπώδους συστήματος πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της χώρας, όπως και
για το τσάκισμα των εργασιακών μας σχέσεων, εκφράζουμε και μέσα από το ψήφισμα
αυτό την έντονη διαμαρτυρία μας.
Το νέο νομοθετικό εγχείρημα της κυβέρνησης, είναι συνέχεια και επέκταση των
διαχρονικών πολιτικών επιλογών στον συγκεκριμένο νευραλγικό και ευαίσθητο τομέα της
πολιτικής προστασίας, όπως υλοποιούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους αντίστοιχους εγχώριους και διεθνής οργανισμούς,
αδιαφορώντας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των εργαζομένων και
των λαϊκών στρωμάτων, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος.
Στοχεύει αποκλειστικά στην περαιτέρω απαλλαγή του κράτους από βασικές
υποχρεώσεις του, με τη μείωση των κοινωνικών δαπανών και την επιβολή της
ανταποδοτικότητας με εμπορευματοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών και
επιβάρυνση του εισοδήματος των εργαζομένων, για την αντίστοιχη εξασφάλιση επιπλέον
κονδυλίων για τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου.
Ανάλογες εξελίξεις συρρίκνωσης και εμπορευματοποίησης κρατικών παροχών,
διαδραματίζονται σε έντονη μορφή στο σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών του κράτους
(Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια κ.ο.κ.).
Οι διαχρονικές αντιδραστικές - αντιλαϊκές πολιτικές στο δίκτυο πυροπροστασίας και
πυρασφάλειας της χώρας, εκδηλώθηκαν κυρίως:
-

-

από το 1998 με την ψήφιση του νόμου 2612, όπου ανατέθηκε η δασοπυρόσβεση στο
Πυροσβεστικό Σώμα δίχως τις απαραίτητες υποδομές και χωρίς την απαιτούμενη
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό,
συνεχίστηκαν με την ψήφιση του νόμου 3511 το 2006, που επέκτεινε την
αναχρονιστική, στρατιωτικοποιημένη, και υποβαθμισμένη λειτουργία του
Σώματος, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για την εφαρμογή του ανταποδοτικού
χαρακτήρα των υπηρεσιών του και συμβάλλοντας στην επιδείνωση των
εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων του
και εντάθηκαν με την ψήφιση του νόμου 3938 το 2011, που κατάργησε 4.000 θέσεις
μόνιμου προσωπικού και τις αντικατέστησε με συναδέλφους χωρίς πλήρη
εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Τις τραγικές συνέπειες αυτών των πολιτικών βίωσαν με τον χειρότερο τρόπο και οι
εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά κυρίως ο Ελληνικός λαός και ο φυσικός
πλούτος της χώρας.
Στη βάση αυτή προωθείται και από τη σημερινή κυβέρνηση με το νέο επικείμενο
νομοθέτημα:


Η συρρίκνωση των υφιστάμενων πυροσβεστικών δομών με την προώθηση σειράς
καταργήσεων και συγχωνεύσεων, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία του
Πυροσβεστικού Σώματος με την Τοπική Διοίκηση (Ο.Τ.Α.), στοχεύοντας στην
υποκατάσταση αρκετών παρεχόμενων υπηρεσιών του από τον εθελοντισμό με
την αποκλειστική χρηματοδότηση των Δήμων και τη «χορηγία» των μεγάλων

επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και στην επέκταση και προοπτικά τη μεταφορά
αρμοδιοτήτων Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων, στην Τοπική Διοίκηση.


Η εφαρμογή της ανταποδοτικότητας με την εμπορευματοποίηση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την επιβολή προστίμων και διαφόρων
τύπων χαρατσιών στον Ελληνικό λαό, στοχεύοντας στην πλήρη μετατροπή των
πυροσβεστικών υπηρεσιών σε «ανταποδοτικούς μηχανισμούς του κράτους», που
θα λειτουργούν με «κριτήρια αγοράς».



Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των εναπομεινάντων υπηρεσιών του
Πυροσβεστικού Σώματος στον μηχανισμό των Σωμάτων Ασφαλείας, σε
συνδυασμό με τη διεύρυνση της συμμετοχής του στον ήδη διαμορφωμένο εγχώριο
και ευρωπαϊκό, αντιλαϊκό κατασταλτικό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και τη
διαρκή συνεργασία του με αντίστοιχους διεθνής επεμβατικούς μηχανισμούς όπως
η EUROPOL, στα πλαίσια της έντασης της καταστολής των αγώνων του λαϊκού
κινήματος και της προάσπισης των συμφερόντων της οικονομικής ολιγαρχίας.
Επίσης ενισχύεται και η στρατικοποίηση της υπηρεσίας με τη διατήρηση της
οπλοφορίας των ανακριτικών υπαλλήλων και την προοπτική της αύξησης θέσεων
ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων.



Η διάλυση των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού
Σώματος, με καθιέρωση της ευελιξίας - κινητικότητας, διεύρυνση της εποχικότητας,
επιπλέον «αξιολόγηση» των υπαλλήλων και των υπηρεσιών του και αβέβαιο
εργασιακό μέλλον με καμιά εξασφάλιση για μόνιμη και σταθερή δουλειά και για
τους μόνιμους και για τους 5ετούς θητείας και για τους συμβασιούχους
συναδέλφους.

Οι ανωτέρω εξελίξεις έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα τεράστια
προβλήματα των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος, που απορρέουν:


Από τη διαχρονική υποχρηματοδότηση του από τον κρατικό προϋπολογισμό, που
συμβάλλει στην περαιτέρω υποβάθμιση των ήδη υποτυπωδών υφιστάμενων
δομών και υπηρεσιών του.



Την τεράστια έλλειψη προσωπικού και την εφαρμογή των διαφόρων μορφών
ελαστικών εργασιακών σχέσεων.



Την έλλειψη ασφαλών συνθηκών εργασίας, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες και εξελίξεις.



Τη δραματική οικονομική κατάσταση που τελούν οι πυροσβέστες, όπως και όλοι οι
εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα της χώρας, που προέρχεται από το
πετσόκομμα του συνόλου των εισοδημάτων τους μέσω της εφαρμοζόμενης
αντιλαϊκής πολιτικής.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:
 Με το άρθρο 65 καθιερώνεται η ανταποδοτικότητα με την εμπορευματοποίηση
των υπηρεσιών που παρέχει το Πυροσβεστικό Σώμα μέσω:
 Της παροχής ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής
συνεργασίας, με τη σύναψη συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών με
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, πουλώντας την υπάρχουσα
τεχνογνωσία και τις υφιστάμενες δομές που κατέχει, για τις οποίες έχει
πληρώσει αδρά και διαχρονικά ο Ελληνικός λαός. Δηλαδή θα πωλούνται
υπηρεσίες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, σε λιμάνια, αεροδρόμια,
μαζικές αθλητικές και κοινωνικές διοργανώσεις και μία σειρά άλλες
αρμοδιότητες του Σώματος.
Παρότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην
ολομέλεια του Κοινοβουλίου, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα η
άτυπη μερική εφαρμογή του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ενέργειες του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου
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Πυροσβεστικού Σώματος, που σχετίζονται με την ύπαρξη και την ταυτόχρονη
ανταποδοτική λειτουργία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένα Καβάλας.
(Βλέπε σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα της παράταξης)
 Της επιβολής προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών, σε όσους επιβαρύνουν
την υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση της σε περιστατικά που
οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια, ή μη τήρησης των σχετικών διατάξεων
ασφάλειας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης
ανελκυστήρων, καθώς και για οποιοδήποτε λόγο παρακωλύουν ή
δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Δηλαδή σε περιπτώσεις
πυρκαγιών κατοικιών, οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, ιδιωτικών
οχημάτων κ.ο.κ. όπως και σε περιπτώσεις απεγκλωβισμών από ανελκυστήρες,
δίνεται η δυνατότητα επίρριψης ευθυνών και καταλογισμού προστίμων στους
ιδιοκτήτες, από υπηρεσιακούς παράγοντες.
 Της πιστοποίησης του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και φορέων,
με καθιέρωση καταβολής ειδικού παραβόλου.
 Με το άρθρο 66 ορίζεται ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος ως «ιδιαίτερο
Σώμα Ασφάλειας» και διατηρείτε σε ισχύ η νομοθετική ρύθμιση για οπλοφορία
των πυροσβεστικών ανακριτικών υπαλλήλων, στα πλαίσια της ενίσχυσης του
μηχανισμού καταστολής του λαϊκού κινήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι αναπόφευκτες αντιδράσεις των εργαζομένων, ενάντια στη βάρβαρη αντιλαϊκή - ταξική πολιτική.
Παράλληλα καθιερώνεται η εφαρμογή του ωραρίου εργασίας των πυροσβεστών,
με μια απλή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.
 Με το άρθρο 67 ενισχύεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναδιάρθρωσης των
υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα υλοποιηθεί κυρίως με
καταργήσεις και συγχωνεύσεις πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων,
καθώς και τη μετατροπή ορισμένων πυροσβεστικών κλιμακίων σε εποχικά, με
κυβερνητικές αποφάσεις μέσω διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τα πορίσματα
αρμόδιων επιτροπών.
Επίσης ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, μπορεί να αναπροσαρμόζεται και η δύναμη του πυροσβεστικού
προσωπικού, ανά υπηρεσία.
 Με το άρθρο 70 παρέχεται διοικητική, οικονομική και περιουσιακή αυτοτέλεια
στην Πυροσβεστική Ακαδημία και ενδεχομένως, η δυνατότητα αναζήτησης
χορηγιών και πόρων από επιχειρηματικούς ομίλους.
Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η παροχή υπηρεσιών
εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχομένου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του
ιδιωτικού τομέα όπως και η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων
του πολιτικού προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτών που θα
φοιτούν σε αυτή, έναντι αμοιβής.
Θεσμοθετείται η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και η
υπαγωγή των Σχολών Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών στην ανώτερη
βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε αντίθεση όμως με τη γενικότερη ισχύουσα νομοθεσία, τα πτυχία που θα
χορηγούνται θα είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα των «μεταδευτεροβάθμιων»
Σχολών.
Παρόλο που η συγκεκριμένη ρύθμιση σε ότι αφορά την εισαγωγή των
σπουδαστών στην ανωτέρω Σχολή, αποτέλεσε διαχρονικό αίτημα του
πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήματος, η υλοποίησή της πραγματοποιείται
σε μια χρονική περίοδο όπου το σύνολο σχεδόν των πραγματικών κενών
οργανικών θέσεων της υπηρεσίας έχει καταργηθεί, μέσω των νομοθετικών
αλχημειών που διενεργήθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Η εφαρμογή της
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ανωτέρω ρύθμισης θα αφορά τον ελάχιστο αριθμό προσλήψεων, που θα
πραγματοποιείται στο εξής.
Επίσης παραπέμπετε με μελλοντική έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, η
δημιουργία βαθμολογίου πυροσβεστών, με σύσταση βαθμού υπαρχιπυροσβέστη
και τη δυνατότητα στους αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής να
εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του επιπυραγού.
Η συγκεκριμένη επικείμενη διάταξη, δεν θα επιφέρει ούτε τη στοιχειώδη εξέλιξη
και υπηρεσιακή αναβάθμιση του χαμηλόβαθμου προσωπικού, λόγω της
στρατιωτικοποιημένης και αναντίστοιχης δομής του επικείμενου βαθμολογίου με
τα πυροσβεστικά καθήκοντα.
Παράλληλα, πέραν της περαιτέρω ανάληψης ευθυνών και της ένταξης στο
καθεστώς μεταθέσεων των αξιωματικών για όσους τελικά προαχθούν, δεν θα
υπάρξει και ουσιαστικό οικονομικό αντίκρισμα, εξαιτίας των πετσοκομμένων
μισθών στις κατώτερες και ανώτερες βαθμίδες των αξιωματικών, από την
εφαρμογή των μνημονίων, των μεσοπρόθεσμων και των εφαρμοστικών νόμων.
 Με το άρθρο 71 ιδρύεται η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού
Σώματος, ώστε να συμβάλλει στη μεγαλύτερη ένταση των πειθαρχικών ελέγχων
και την κατατρομοκράτηση των εργαζομένων, διευκολύνοντας την επέλαση της
αντιλαϊκής – αντεργατικής πολιτικής και στον συγκεκριμένο χώρο. Κατά την
πρώτη εφαρμογή και για λόγους μεταφοράς «τεχνογνωσίας,» δύναται να
εκπαιδευτεί το πυροσβεστικό προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης, από
αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Για τους παραπάνω λόγους απαγορεύεται να υπηρετούν στη Διεύθυνση
Επιθεώρησης και Ελέγχου, πυροσβεστικοί υπάλληλοι που συμμετέχουν με
οποιοδήποτε τρόπο σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ για το προσωπικό της
προνοείται η καταβολή «ειδικής» μηνιαίας αποζημίωσης και η εφαρμογή
ευνοιοκρατικών διατάξεων, σε ότι αφορά τις μεταθέσεις του.
 Με το άρθρο 72 επεκτείνεται η εποχικότητα του πυροσβεστικού προσωπικού και
στους πλοηγούς - κυβερνήτες και μηχανικούς των Λιμενικών Πυροσβεστικών
Σταθμών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέραν των
ήδη συμπεριλαμβανομένων συμβασιούχων συναδέλφων, που θα συνεχίσουν να
καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης κατά την
αντιπυρική περίοδο, για όσο χρονικό διάστημα θα εξακολουθήσουν να
προσλαμβάνονται.
 Με το άρθρο 75 ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα μπορεί να συστήνονται ή να
καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του
πυροσβεστικού προσωπικού, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες,
αλλά και να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Όπως και να κατανέμονται οργανικές θέσεις κατά βαθμό, μεταξύ κεντρικών και
περιφερειακών υπηρεσιών, εξέλιξη που προμηνύει την επίσπευση της έκδοσης
του νέου αντιδραστικού Κανονισμού Μεταθέσεων, που θα επιφέρει μαζικό
ξεσπίτωμα αρκετών συναδέλφων, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
Επιπλέον δύνανται να συγχωνεύονται οι Υπηρεσίες Εναερίων Μέσων της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε ενιαία Υπηρεσία
Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 Με το Άρθρο 88 καθορίζονται μεταξύ άλλων η μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων
μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών, η μελέτη
καθορισμού των μεθόδων και των διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και η ρύθμιση
θεμάτων που έχουν σχέση με τη διαδικασία της επιπλέον αξιολόγησης και τον
έλεγχο απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού του Σώματος.
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Επίσης ορίζεται η στενή συνεργασία του Σώματος στο πλαίσιο της EUROPOL και
άλλων αντίστοιχων διεθνών υπηρεσιών και οργανισμών.
Παράλληλα ενισχύεται η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων μέσω σύμπραξης
Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
 Με το άρθρο 99 ορίζεται η δυνατότητα ένταξης στο μόνιμο πυροσβεστικό
προσωπικό, των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόμου 3938/2011 (τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου και να μην
έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο πρόσληψής) και πριν
από τη συμπλήρωση της πενταετίας, με βάση τις ετήσιες αξιολογήσεις και
απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων.
Η μονιμοποίηση του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το
επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 (νόμος 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4127/2013 και
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα ανώτατα όρια δαπανών μετά από τις περικοπές
στα ποσά του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και τα όρια του υπάρχοντος
προσωπικού στο δημόσιο).
Δεν διασφαλίζεται όμως σε καμιά περίπτωση η συνέχιση της ανανέωσης της
πενταετούς θητείας σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, για τους υπόλοιπους
συναδέλφους πενταετούς υποχρέωσης, που δεν πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις και αποτελούν την πλειοψηφία της συγκεκριμένης κατηγορίας
προσωπικού.
Επιπλέον καθορίζονται καθήκοντα συμμετοχής των πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις και μόνο για την αντιμετώπιση
ειδικών ή έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, πέραν των ανατιθέμενων
καθηκόντων δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας.
Ειδικά κατά την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων, σε περιπτώσεις κλήσης σε
επιφυλακή και πρόσθετης εργασίας κατά τη διάρκεια συμβάντων από τους
πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, δεν θα χορηγείται για τον επιπλέον του
προβλεπόμενου χρόνου εργασίας αμοιβή για υπερωρίες, νυχτερινές ώρες
εργασίας και εργασίας κατά τη διάρκεια Κυριακών και Αργιών, και θα
υπολογίζεται ανάλογος χρόνος ανάπαυσης, όπως ισχύει και για το μόνιμο
προσωπικό.
 Επιπρόσθετα στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:
 Η παραπομπή σε πιθανή μελλοντική εξόφληση οφειλών, για ποσά
οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων, μεταθέσεων, εκπαιδεύσεων, καθώς και
ωρών υπερεργασίας, έως 31 - 12 - 2012, που δικαιούται το προσωπικό του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας. (άρθρο 5)
 Η κατάργηση 6.700 οργανικών θέσεων αστυφυλάκων. (άρθρο 42)
 Η προσμέτρηση του χρόνου που μεσολάβησε από την κλήση προς κατάταξη
των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του 1989 στην Ελληνική Αστυνομία και
το Πυροσβεστικό Σώμα, μέχρι τον διορισμό τους που πραγματοποιήθηκε
τελικά το 1994, αποκλειστικά και μόνο για θεμελίωση βαθμολογικής
προαγωγής και μέχρι 2 έτη, χωρίς να συνιστά χρόνο υπηρεσίας για άλλες
συνέπειες. (άρθρο 51)
 Επίσης μπορεί να απαλείφθηκε η πρόβλεψη για δυνατότητα ίδρυσης
«Δημοτικών» Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων με πρωτοβουλία των
Δημάρχων, που υπήρχε στο προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε τεθεί προς
διαβούλευση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
τον Φλεβάρη του 2013, προστέθηκε όμως διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα
ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων που ανήκουν στη
δύναμη των υπηρεσιών του Υπουργείου (μεταξύ αυτών και τα πυροσβεστικά
και αστυνομικά οχήματα), από τα συνεργεία των οικείων Περιφερειών της
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Τοπικής Διοίκησης, με χορήγηση μέσων και υλικών όπως ανταλλακτικά,
ελαστικά και λιπαντικά. (άρθρο 56)
 Σε ότι αφορά ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα των
άρθρων 89, 90, 91, 101 κ.ο.κ που αναφέρονται στην εφαρμογή και την τήρηση
των μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που προβλέπονται
από την ισχύουσα νομοθεσία, την αναβάθμιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης
του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό του ατομικού και τεχνολογικού
εξοπλισμού, καθώς και των υποδομών, η παράταξή μας εκτιμά ότι μόνο ως
ευχολόγιο θα μπορούσαν να εκληφθούν, με δεδομένο:
 Τους πετσοκομμένους διαχρονικά ετήσιους προϋπολογισμούς για το
Πυροσβεστικό Σώμα, όπου για το έτος 2014 εμφανίζονται μειωμένες
πιστώσεις κατά 3.832.000 ευρώ, για το έτος 2013 εμφανίζονται μειωμένες
πιστώσεις ύψους 44.622.130,00 ευρώ, ενώ συγκριτικά το ύψος της μείωσης
στους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2009 - 2014 ανέρχεται σε
153.374.293,18 ευρώ και σε ποσοστό άνω του 30%, υποβαθμίζοντας ακόμη
και τη στοιχειώδη λειτουργία της υπηρεσίας.
 Την διαχρονική άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να εγκρίνει το σχετικό
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εφαρμογή έστω και υποτυπωδών
διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας για περίπου 12.000 εργαζομένους στο
Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω ότι «επιβαρύνει» τον κρατικό προϋπολογισμό με
300.000 ευρώ.
 Το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις του άρθρου 88 που αναφέρονται σε μέριμνα για την
οργάνωση και λειτουργία χώρων αναψυχής και παιδικών εξοχών, για το
προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών του, αν λάβουμε υπόψη και την
αντίστοιχη ανενεργή διάταξη του νόμου 3511/2006, που προέβλεπε την ίδρυση
παιδικών σταθμών και κατασκηνώσεων, για τα τέκνα των υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Με βάση και την παραπάνω ανάλυση, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
καταγγέλλει τη νέα αντιλαϊκή, αντιδραστική, κυβερνητική επιλογή που θα επιφέρει
επιπλέον αρνητικές συνέπειες προς τον Ελληνικό λαό, με την περαιτέρω επιδείνωση
του τομέα της δημόσιας και δωρεάν παρεχόμενης πυροπροστασίας και πυρασφάλειας
της χώρας και παράλληλα θα διαλύσει και τις εργασιακές σχέσεις των πυροσβεστών.
ΚΑΛΟΥΜΕ την κυβέρνηση, να ΑΠΟΣΥΡΕΙ άμεσα και οριστικά το αντιδραστικό αντιλαϊκό και αντεργατικό νομοσχέδιο, και απαιτούμε την αποδοχή των βασικών
παραμέτρων του συνολικού πλαισίου αιτημάτων μας, που περιλαμβάνει και την
πρότασή για την πραγματική αναδιοργάνωση με την απαιτούμενη αναβάθμιση του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Η παράταξή μας θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις της για την αποτροπή της ψήφισης
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου έχοντας στο πλευρό της και συνδικάτα και φορείς
του εργατικού - λαϊκού κινήματος, με κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της
προώθησής του για ψήφιση στη Βουλή, αλλά και συνολικά με τη δράση της για να
συμβάλλει στην ανατροπή της πολιτικής που ευθύνεται για την πλήρη διάλυση της
ζωής των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας.

Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία
ΑΘΗΝΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
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