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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Οι εκπρόσωποι της Ενωτικής Αγωνιστική Κίνησης Πυροσβεστών, εκφράζουμε με τη σημερινή
παρέμβαση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, την αναγκαιότητα να
δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα των πυροσβεστών, με την παράλληλη ενίσχυση των
υπηρεσιών του δικτύου πυροπροστασίας της χώρας, προς όφελος του λαού.
Και στη φετινή αντιπυρική περίοδο, καταδεικνύονται με πιο έντονο τρόπο οι συνέπειες από τη
συνεχή υποβάθμιση και απαξίωση του συστήματος πυρασφάλειας, καθώς και από την
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, για να προστατεύσουν τον δασικό μας πλούτο και την ασφάλεια των πολιτών.
Διατηρείται άθικτο όλο το αντιδασικό νομικό πλαίσιο που ευνοεί την εκμετάλλευση των
δασικών οικοσυστημάτων από τους καταπατητές, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που στοχεύει
στη συρρίκνωση - μείωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, στην μεταφορά αρμοδιοτήτων
πρόληψης και πυρόσβεσης στην Τοπική Διοίκηση, τον εθελοντισμό και σε επιχειρηματικούς
ομίλους, προωθώντας την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και
πυρασφάλειας.
Οι συνέπειες αυτές, αφορούν άμεσα την προστασία της ζωής και της περιουσίας του Ελληνικού
λαού, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που αποτελεί για εμάς, λαϊκή περιουσία.
Οι μεγάλες καταστροφές που έπληξαν την πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος,
όπως και οι σοβαροί τραυματισμοί και οι θάνατοι των πυροσβεστών και των συμπολιτών μας,
καταδεικνύουν τα τραγικά αποτελέσματα των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων που με τις
επιλογές τους κατέστησαν την πυροπροστασία της χώρας, να επαφίεται στην τύχη και στις
καιρικές συνθήκες.
Με τον αγώνα μας, μαζί με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, θα παλέψουμε για την ανατροπή
των κυβερνητικών πολιτικών που υλοποιούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ευθύνονται για τη μεγάλη υποχρηματοδότηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και την έλλειψη
ενός ενιαίου και αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αντιπυρική θωράκιση της χώρας.
Παράλληλα, αγωνιζόμαστε για την κατάργηση όλου το αντεργατικού και αντιλαϊκού
οπλοστασίου, που ευθύνεται για την καρατόμηση των δικαιωμάτων και το τσάκισμα των
εργασιακών σχέσεων των πυροσβεστών όπως και όλων των εργαζομένων, που διευρύνει η
σημερινή κυβέρνηση με την ψήφιση του 3ου μνημονίου.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει επαρκώς το Πυροσβεστικό Σώμα και όλους
τους συναρμόδιους φορείς (Δασική Υπηρεσία, Δήμους και Περιφέρειες), ώστε να υπάρξει άμεση
και αποτελεσματική ανταπόκριση στη δημιουργία ενός ασφαλούς αντιπυρικού σχεδιασμού.
Διεκδικούμε:
 Την κατάργηση των αντιδασικών νόμων και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στα δάση από το μεγάλο κεφάλαιο και
τη δημιουργία ενός άρτιου και αποτελεσματικού συστήματος πυροπροστασίας και
πυρασφάλειας για το λαό.
 Την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις απαιτούμενες προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών κενών θέσεων, τον εκσυγχρονισμό της
εκπαίδευσης, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των υποδομών.
 Την επαναφορά των αμοιβών μας στα προ κρίσης επίπεδα.
 Την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην
εργασία, που η έλλειψή τους ευθύνεται για τους σοβαρούς τραυματισμούς και τους θανάτους
των πυροσβεστών και αναδεικνύεται όλο και πιο έντονα, με πρόσφατα παραδείγματα, τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάστηκαν οι συνάδελφοί μας, στις μεγάλες δασικές
πυρκαγιές στην Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Χαλκιδική, αλλά και στην
πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.
 Την προμήθεια αξιόπιστου και ασφαλούς ατομικού εξοπλισμού, στολών, αναπνευστικών
συσκευών και μέσων προστασίας, για όλα τα συμβάντα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες.
 Τη μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις, όλων των 5ετούς θητείας και
συμβασιούχων συναδέλφων.
 Τη μετεγκατάσταση των πυροσβεστικών υπηρεσιών που στεγάζονται σε ακατάλληλες
κτηριακές εγκαταστάσεις και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων.

 Την επαρκή καθαριότητα στους χώρους εργασίας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε
όλες τις υπηρεσίες που παρουσιάζουν ελλείψεις.
Επιπλέον, διεκδικούμε λύση στα τρέχοντα εργασιακά, υπηρεσιακά και οικονομικά ζητήματα
που απασχολούν τους πυροσβέστες και παρότι τα περισσότερα από αυτά, δεν στοιχίζουν
ούτε ένα ευρώ, δεν έχουν γίνει αποδεκτά μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα:
 Την αποκατάσταση των συναδέλφων μας από τις άδικες και παράνομες αποφάσεις του
Συμβουλίου Μεταθέσεων, με τη μετάθεσή τους στον τόπο συμφερόντων τους, όπως τη
δικαιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Μεταθέσεων, αλλά και την αξιοκρατία και
τη δίκαια αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων.
 Την κατάργηση του Π.Δ. 93/2014 που αφαιρεί βασικά δικαιώματα των πυροσβεστών στο
ισχύον καθεστώς των μεταθέσεων και ανατρέπει τον προσωπικό και οικογενειακό τους
προγραμματισμό.
 Τη συνδικαλιστική διαπαραταξιακή εκπροσώπηση των πυροσβεστών, στην επιτροπή για
τον νέο κανονισμό μεταθέσεων.
 Τη χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων για την ανατροφή των παιδιών, στο
σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τη
χορήγηση της βραχείας άδειας του προηγούμενου έτους, στους νέους πυροσβέστες.
 Την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας των πυροσβεστών και των υπαλλήλων των Σωμάτων
Ασφαλείας, που αποτελούν τους μοναδικούς εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα που
αμείβονται για τις υπερωρίες, με ρεπό, όταν παράλληλα με δεκάδες Υπουργικές Αποφάσεις
διαχρονικά, καταβάλλεται επιλεκτικά υπερωριακή αμοιβή σύμφωνα με τη νομοθεσία που
διέπει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, σε ομάδες ενστόλων που υπηρετούν στο
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είτε έχουν διατεθεί σε γραφεία Υπουργών, κοινοβουλευτικών παραγόντων,
Δημάρχων και Περιφερειαρχών της χώρας.
 Την καταβολή αμοιβής για τα οφειλόμενα ρεπό και την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων
μετάθεσης και συμμετοχής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων, στους δικαιούχους
συναδέλφους.
 Την ένταξη του πυροσβεστικού επαγγέλματος στα Βαρέα - Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά.
 Την απαιτούμενη χρηματοδότηση των επικουρικών ταμείων των πυροσβεστών και όλων των
εργαζομένων, από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 Την απεμπλοκή των πυροσβεστικών υπαλλήλων, από την παράνομη και καταχρηστική
συμμετοχή τους, ως συνεπίκουρη κατασταλτική δύναμη των μηχανισμών του κράτους,
ενάντια στους αγώνες του εργατικού - λαϊκού κινήματος.
Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην εφαρμογή των μνημονίων και των
αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών που τσακίζουν δικαιώματα και διαλύουν τη ζωή των
εργαζομένων.
Παλεύουμε για την κατάκτηση των δίκαιων εργασιακών αιτημάτων μας και για ένα άρτιο και
αποτελεσματικό σύστημα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, για την προστασία της ζωής
και της περιουσίας του λαού.
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