
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 

ΑΘΗΝΑ 25/03/2012 

 

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,  

 

Λες πολύ καιρό αγωνίστηκες,  

δεν µπορείς άλλο πια να αγωνιστείς. 

Άκου λοιπόν, είτε φταις είτε όχι: 

Αν δεν µπορείς άλλο να παλέψεις  

θα πεθάνεις (…) οι εχθροί µας 

περιµένουνε να κουραστούµε 

εάν ο αγώνας είναι στην πιο κρίσιµη 

καµπή του, οι αγωνιστές έχουν την πιο µεγάλη κούραση 

οι κουρασµένοι χάνουν τη µάχη!! 

ΜΠΕΡΤΟΛΝΤ ΜΠΡΕΧΤ  

 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ, 

• Επειδή το εργασιακό µέλλον όλων εµάς που έχουµε βρεθεί εκτός της 

ρύθµισης, 1000 επιλαχόντες + 1000 απορριπτέοι, του νόµου χειρουργείου 

3839/2011, τίθεται εν αµφιβόλω.  

• Επειδή πέρα από τις αόριστες υποσχέσεις και τα ευχολόγια που εκστοµίζουν 

υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες αναφορικά για το εργασιακό µας 

µέλλον και την εργασιακή µας επιβίωση, καµιά ουσιαστική δέσµευση δεν 

υπάρχει. 

• Επειδή τίθεται εν αµφιβόλω ακόµα και το εργασιακό µας κεκτηµένο – που η 

αλήθεια έγινε µε αγώνα όλων των εργαζοµένων του κλάδου µας – όπως αυτό 

καθορίζεται από τα π.δ 124/2003 και π.δ 121/2007 

• Επειδή υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να µην εργαστούµε το καλοκαίρι του 2012 

ούτε καν ως συµβασιούχοι αφού δεν υπάρχει ακόµα υπογραφή Υπουργού 

για πρόσληψη.  

• Επειδή υπάρχει µεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό (προκήρυξη 

εκλογών, προεκλογική περίοδος, απαγόρευση προσλήψεων κατά την 

προεκλογική περίοδο, µετεκλογική περίοδος, διερευνητικές εντολές κ.λπ) που 



σύµφωνα µε τα παραπάνω σηµαίνει πως το θέµα της πρόσληψης των 

συµβασιούχων πυροσβεστών µε τις γνωστές αποικιοκρατικές συµβάσεις 

µπορεί να παραπεµφθεί µετεκλογικά στις ελληνικές καλένδες. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και για ακόµα περισσότερους, αποφασίσαµε να 

ξεπεράσουµε τις δυσκολίες να πούµε την αλήθεια και να την αντιµετωπίσουµε 

κατάµατα. 

Η αλήθεια είναι πως το εργασιακό µέλλον µας συνάδελφοι φαντάζει ζοφερό και πως 

η µοναδική λύση είναι να βγούµε στο δρόµο. 

Το δίκιο µας είναι πάγιο και διαρκές και για αυτό το λόγο µόνο µε αγώνα θα το 

επιβάλλουµε!!! 

Λέµε λοιπόν: 

• Ούτε ένα βήµα πίσω από το κεκτηµένο που ορίζεται από τα π.δ 124/03 και 

π.δ 121/07, καµία διολίσθηση σε συµβιβασµούς  που φαλκιδεύουν το 

κεντρικό καθολικό αίτηµα του κλάδου για µόνιµη και σταθερή εργασιακή 

σχέση όλων των συµβασιούχων πυροσβεστών. 

• Κανένας συνάδελφος να µη χάσει τη δουλειά του. 

•  Εγγυηµένη απορρόφηση των 1000 επιλαχόντων του διαγωνισµού. 

Με βάση τα όσα παραπάνω περιγράφονται αποφασίσαµε - κόντρα σε αυτούς 

που ελπίζουν ότι θα συµβιβαστούµε µε τη µοίρα µας, ότι µε στωικότητα και 

κουρασµένοι θα οδηγηθούµε στον εργασιακό καιάδα – και ιδρύσαµε την 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ» που έχει 

ως σκοπό να εκφράσει οργανωτικά τα δίκαια αιτήµατα όλων εκείνων των 

συναδέλφων που δεν αισθάνονται ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΙ, ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ και πολύ 

περισσότερο ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΙ. 

Παράλληλα βρισκόµαστε σε επαφή µε συναδέλφους από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη 

προκειµένου και αυτοί µε τη σειρά τους να συστήσουν τοπικούς πυρήνες 

αυτοργάνωσης για να ενσωµατωθούν µε τον κεντρικό µας φορέα. 

Στο λίγο χρόνο ζωής που έχει διανύσει αυτή η επιτροπή έχουν καταγραφεί µια σειρά 

από επαφές µε το Α.Π.Σ. Υπουργείο Οικονοµικών, ενώ έχει σταλεί υπόµνηµα στο 

υπ. ΠΡΟ.ΠΟ µε τα αιτήµατά µας χωρίς όµως το συγκεκριµένο υπουργείο να µας 

απαντήσει. 

∆υστυχώς από αυτές τις επαφές το µόνο που αποκοµίσαµε είναι πως οι 

συγκεκριµένοι φορείς µας εµπαίζουν και µας παραπέµπουν ο ένας στον άλλο 

προκειµένου να κυλίσει ανώδυνα ο πολιτικός χρόνος. 



Η ΑΝΟΧΗ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ, ΜΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στις 2 ΑΠΡΙΛΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 

10:00 π.µ. ΣΤΟ ΥΠ. ΠΡΟ.ΠΟ. 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ 

ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΝΟΣΑΚΟΥΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΕΞΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟ.ΠΟ. ∆ΕΝ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ ΑΝ ∆ΕΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ. 

 

Καλούµε: 

•  Τους µόνιµους και πεντ. Υποχρ. Συναδέλφους να συµπαρασταθούνε στον 

∆ΙΚΑΙΟ αγώνας µας. 

• Τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις και τα Εργατικά Κέντρα να συνδράµουν υλικά 

και ηθικά στον αγώνα µας. 

• Την Π.Ο.Σ.ΠΥ.∆ να δείξει έµπρακτα τις υποσχέσεις για αλληλεγγύη όπως τις 

εξέφρασε στη συνάντηση που είχε η επιτροπή µε αντιπροσωπεία της στη 

Μαγούλα. 

Στους παραπάνω, υπενθυµίζουµε ένα ιστορικό απόφθεγµα: «Όταν κυνηγούσαν 

τους Εβραίους έλεγα πως δεν είµαι Εβραίος, αργότερα όταν κυνηγούσαν τους 

κοµµουνιστές είπα πως δεν είµαι κοµουνιστής, τώρα που κυνηγάνε εµένα δεν 

υπάρχει κανείς να µε βοηθήσει». 

Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, τους λέµε: 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ 

ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ. 

Επίσης ΚΑΛΟΥΜΕ τους ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ∆ΕΙΞΟΥΝ 

ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. 

ΠΡΟ.ΠΟ. 

Τέλος, κι εµείς µε τη σειρά µας εκφράζουµε το θαυµασµό µας και την αλληλεγγύη 

µας στους Απεργούς Εργαζόµενους της Ελληνικής Χαλυβουργίας καθώς και στους 

Απεργούς εργαζόµενους στον τύπο (ALTER, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ κ.λπ). Θα ήταν 

τιµή να βρίσκεται αντιπροσωπεία τους στις 2 Απρίλη στην κινητοποίησή µας. 

∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΗ 2012 

ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟ.ΠΟ 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ. 



ΓΙΑΤΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 

Για την Επιτροπή Αγώνα 

• Αγγελόπουλος Ηλίας 6983381305 

• Ζαµπέλης ∆ηµήτρης 6993665780 

• Χατζηδηµητρίου Γιώργος 6944305730 

• Χριστόπουλος Αλέξανδρος 6976937393 


