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ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Βορείου Αιγαίου, επανέρχεται στο θέμα της 

«αναδιοργάνωσης» του Πυροσβεστικού Σώματος που προωθείται από το Υπουργείο Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και για το οποίο έχουμε ενημερώσει με δελτίο τύπου από τις 13 

του Μάρτη, για τον αντιδραστικό χαρακτήρα του και για τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει και 

για τους εργαζόμενους, αλλά και για τον Ελληνικό λαό, μέσα από την επιχειρούμενη εφαρμογή της 

ανταποδοτικότητας των πυροσβεστικών υπηρεσιών και την παραχώρηση αρμοδιοτήτων 

πυρόσβεσης στους δήμους. 

Σας κοινοποιούμε τη θέση της παράταξης για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της 

περιφέρειάς μας, όπως κατατέθηκαν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα ευθύνης της περιφέρειας μας υπάρχουν:  

 27 περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 και περιοχές που εκτός από την σημασία που 

έχουν για την διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελούν και πόλο έλξης μεγάλου αριθμού 

επισκεπτών. Ενδεικτικά το απολιθωμένο δάσος, ο κόλπος της Καλλονής και η χερσαία παράκτια 

ζώνη, το όρος Όλυμπος και το δάσος της ευρύτερης περιοχής Αγιάσου, όλα στη Μυτιλήνη, ο κόλπος 

Μούδρου και η χερσόνησος Φακός στην Λήμνο, το όρος Καρβούνης, το όρος Κερκετεύς, το μικρό και 

μεγάλο Σεϊτάνι, το δάσος καστανιάς, όλα στη Σάμο το φαράγγι της Χάλαρης, από τα μεγαλύτερα στο 

Αιγαίο και το αρχαίο δάσος του Ράντη, από τα αρχαιότερα της Μεσογείου, στην Ικαρία.  

 Διάσπαρτες στρατιωτικές εγκαταστάσεις ειδικά στα νησιά Σάμου και Λήμνου καθώς και 

εργοστάσια ποτοποιίας στη Μυτιλήνη.  

 Οι νομοί Σάμου, Χίου, και Λέσβου ανήκουν,  σύμφωνα με το Π.Δ. 575/1980.στις πιο 

επικίνδυνες περιοχές από άποψη δασικών πυρκαγιών.  

 Κατά τους θερινούς μήνες προστίθενται στον πληθυσμό αρκετές χιλιάδες επισκέπτες πολλοί εκ 

των οποίων κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ μέσα σε δασικές περιοχές.  

 Το οδικό δίκτυο των νησιών δυσχεραίνει κατά πολύ το έργο μας αφού μπορεί να χρειάζονται 

πάνω από τρεις ώρες για ένα πυροσβεστικό όχημα για να διασχίσει ένα νησί και η ακτοπλοϊκή 
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σύνδεση με τον Πειραιά καθιστά αδύνατη την άμεση ενίσχυση αφού το πλοίο της γραμμής χρειάζεται 

πάνω από 12 ώρες για να προσεγγίσει κάποια νησιά.  

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι η μόνη αναδιοργάνωση που πρέπει να γίνει είναι η 

ενίσχυση των υπηρεσιών που ήδη υπάρχουν, η επαναφορά της οργανικής δύναμης των 

κλιμακίων στα 18 άτομα και η μελλοντική αναβάθμιση τους σε πυροσβεστικούς σταθμούς, 

ανάλογης τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. 

Επίσης να ανανεωθεί άμεσα ο γερασμένος και επικίνδυνος πλέον στόλος των οχημάτων και να 

υπάρξει κάλυψη σε μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας. 

Τέλος, να καλυφθούν τα οργανικά κενά της περιφέρειας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 

υλοποιώντας παράλληλα και την άμεση πρόσληψη των 725 επιτυχόντων του τελευταίου 

πανελλαδικού διαγωνισμού και να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι συνάδελφοι και οι 

συνάδελφοι 5ετούς θητείας, με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας.  

 

Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ευθύνη της 

πλειοψηφούσας παράταξης, δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί πάνω στο θέμα της αναδιοργάνωσης και 

έχει ήδη αρνηθεί μια φορά στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, τις προτάσεις της παράταξής μας 

για δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Η Ε.Α.Κ.Π. Βορείου Αιγαίου θα παλέψει με το ταξικό κίνημα, με τα σωματεία του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα, για να μην περάσει η αναδιοργάνωση και καμία πολιτική που να 

υποβαθμίζει τη ζωή μας.   
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