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Προς : Τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των 

εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – 

Πυροσβεστών, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών χαιρετίζει τους συναδέλφους που 

στήριξαν την παράταξη με την ψήφο τους, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια και την αγωνιστική στάση 

της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και την συμβολή της στο συνδικαλιστικό κίνημα των υπαλλήλων του 

Π.Σ.  

  Το γεγονός ότι η Ε.Α.Κ.Π. δεν θα εκπροσωπηθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σημαίνει την απουσία  

της μοναδικής φωνής αντίστασης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πυροσβεστών, στα πλαίσια της 

λειτουργίας των αποφάσεων του κρατικού - υπηρεσιακού οργάνου, που θα συνεχίσει να υλοποιεί την 

αντιλαϊκή – αντιυπαλληλική πολιτική των κυβερνήσεων, στο καθεστώς των μεταθέσεων. 

Τίποτε θετικό δεν έχουν να περιμένουν οι πυροσβέστες από τους εκπρόσωπους των παρατάξεων 

Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ που θα εκπροσωπήσουν τους πυροσβέστες στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο. Σε όλο το χρονικό διάστημα της προηγούμενης θητείας τους, δεν εξέδωσαν ούτε μια 

ενημερωτική ανακοίνωση για τα τεκταινόμενα στο εν λόγω συμβούλιο. Δεν πραγματοποίησαν καμιά 

παρέμβαση και καμιά καταγγελία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, στην παραπέρα 

καταστρατήγηση και κατάργηση των δικαιωμάτων μας.  

 Οι εξελίξεις αυτές, διαδραματίζονται σε συνδυασμό με τους σχεδιασμούς και της σημερινής αντιλαϊκής 

κυβέρνησης που έχει έτοιμο τον νέο Κανονισμό Μεταθέσεων, που θα μας ξεσπιτώνει για υπηρεσιακές 

ανάγκες σε όλη την επικράτεια με μεταθέσεις και με μετακινήσεις, θα μας φορτώσει νέα μεγάλα 

οικονομικά βάρη και θα διαλύσει τον οικογενειακό μας προγραμματισμό. Παράλληλα, θα ενταθούν τα 

φαινόμενα τρομοκράτησης και εκβιασμών σε βάρος μας. Επίσης, τα τεράστια κενά του Π.Σ. σε  μόνιμο 

προσωπικό, σε συνδυασμό με τη στελέχωση των Π.Υ. Εθνικών Οδών, αλλά και των αεροδρομίων που 

παραχωρήθηκαν από την κυβέρνηση στην πολυεθνική εταιρία FRAPORT, θα επιδεινώσουν ακόμα 

περισσότερο την ήδη υποβαθμισμένη λειτουργία των υπηρεσιών μας.  

Οι ευθύνες των συνδικαλιστικών πλειοψηφιών των πρωτοβάθμιων ενώσεων και του προεδρείου 

της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - με τη στήριξη και των 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) είναι μεγάλες. Δεν έχουν καμία διάθεση να οργανώσουν τον 

αγώνα των πυροσβεστών, για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το μόνο που επιδιώκουν 

είναι η συμμετοχή στις επιτροπές και οι διάλογοι με την κυβέρνηση. 

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας έχει καταθέσει στην κυβέρνηση πρόταση για τον Κανονισμό 

Μεταθέσεων, που προβλέπει και αυτή μεταθέσεις με ξεσπίτωμα χιλιάδων πυροσβεστών, για κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών. Προτείνει επίσης, να γίνονται μετακινήσεις (που σύμφωνα με τους κυβερνητικούς 

σχεδιασμούς θα επιφέρουν μεγαλύτερο ξεσπίτωμα συναδέλφων), για όλες τις υπηρεσίες της χώρας, από 

το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων. Προτείνει τις μετακινήσεις αυτές, ενώ γνωρίζει ότι η 

πλειοψηφία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διορισμένη από την κυβέρνηση, μέσω της Φυσικής 

Ηγεσίας. 

 Καμία αντίδραση, καμιά επίσημη ενημέρωση και καμιά καταγγελία δεν υπήρξε ούτε από τις 

υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις (Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ), για όλες τις παραπάνω αρνητικές 

εξελίξεις. Έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση των προτάσεων της Ομοσπονδίας, με την ενεργή 

συμμετοχή τους στις διάφορες επιτροπές (η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ παλαιότερα στην πρόταση για τις μεταθέσεις και η Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ στις 

πρόσφατες προτάσεις για τις μετακινήσεις).   
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Σε μία περίοδο που αναμένεται νέα ανελέητη επίθεση στα δικαιώματά μας (εργασιακά, μισθολογικά 

κ.λ.π.), η προσπάθεια που καταβάλλει η Ε.Α.Κ.Π. να οργανώσει τον αγώνα των πυροσβεστών, αποτελεί 

τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση που είναι προς το συμφέρον του προσωπικού του Πυροσβεστικού 

Σώματος. 

Επιβάλλεται να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι συνάδελφοι στις ενώσεις, να ανασυνταχθούν άμεσα τα 

συνδικαλιστικά μας όργανα. Να αγωνιστούμε και να απαιτήσουμε να πεταχτεί στα σκουπίδια το 

σχέδιο της κυβέρνησης για τον Κανονισμό Μεταθέσεων. Να δημιουργηθεί, παρά τις δυσκολίες και 

τα εμπόδια που παρεμβάλλονται από τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, νέος δίκαιος, αξιοκρατικός 

Κανονισμός Μεταθέσεων, στη βάση της πρότασης της Ε.Α.Κ.Π. Να μονιμοποιηθούν οι 5ετής 

θητείας και οι συμβασιούχοι συνάδελφοι και να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις σε προσωπικό του 

Π.Σ. με αύξηση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 

 


