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ΑΘΗΝΑ 8 ∆εκεµβρίου 2012 
 

∆ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
 
Με αφορµή την έκδοση της υπ. αριθµ. 69810 Φ. 514.2/22–11–2012 απόφασης του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, που καθορίζει την κατανοµή των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του 
Πυροσβεστικού Σώµατος, για το οικονοµικό έτος 2013, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει να 
επισηµάνει τα εξής:  

§ Και ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός κινείται στα πλαίσια των τεράστιων περικοπών και της 
περαιτέρω υποχρηµατοδότησης, σε έναν ευαίσθητο και νευραλγικό φορέα του δηµόσιου τοµέα. 

§ Οι µειωµένες πιστώσεις που για το συγκεκριµένο έτος ανέρχονται σε 44.622.130,00 ευρώ, 
υποβαθµίζουν ακόµη και τη στοιχειώδη λειτουργία της υπηρεσίας και παράλληλα την οδηγούν στα 
πρόθυρα της διάλυσης. 

§ Στα πλαίσια των ανωτέρω περικοπών, είναι εναρµονισµένη και η επικείµενη ψευδεπίγραφη 
αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, που στοχεύει στην κατάργηση περισσοτέρων από 40 
πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιµακίων.  

Επίσης τρανταχτή απόδειξη αποτελούν συγκριτικά και οι πιστώσεις των προϋπολογισµών για το Π.Σ. 
κατά τα οικονοµικά έτη 2009-2013, που καταδεικνύουν ότι το ύψος της µείωσης που επήλθε από το 2009 
έως σήµερα, ανέρχεται σε 149.542.293,18 ευρώ και ποσοστό 30% περίπου.  
Συγκεκριµένα: 
  

Οικ. Έτος 2009          Οικ. έτος 2010          Οικ. έτος 2011          Οικ. έτος 2012          Οικ. έτος 2013 
 499.601.293,18          451.626.000,00          370.277.000,00         394.681.130,00         350.059.000,00 

 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα, που αναδεικνύει µε τον πιο 
αποκαλυπτικό τρόπο, τις παραπλανητικές µεθόδους και τα ασύστολα ψεύδη των διάφορων 
προπαγανδιστών των αντιλαϊκών πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων, σχετικά µε τον υποτιθέµενο 
«υπερδαπανηρό» δηµόσιο τοµέα.  
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει καταγγείλει αλλεπάλληλες φορές στο παρελθόν, τις 
διαχρονικές, κυβερνητικές πολιτικές απαξίωσης για την πυρασφάλεια της χώρας και στον τοµέα της 
πρόληψης, αλλά και στο σκέλος της καταστολής των πυρκαγιών (βλέπε παρεµβάσεις και ανακοινώσεις στο 
site της Ε.Α.Κ.Π.). Τα αποτελέσµατα των επιλογών αυτών αντανακλούν: 

§ Στο Πυροσβεστικό Σώµα µε την υπολειτουργία των υπηρεσιών του, την αποσάθρωση υποδοµών και 
εγκαταστάσεων και την πλήρη υποβάθµιση της συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού 
εξοπλισµού, που µεταφράζεται µε την κακή κατάσταση της πλειοψηφίας των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων του, πλήττοντας σε µεγάλο βαθµό την επιχειρησιακή του ετοιµότητα.  

§ Στους πυροσβέστες µε την οικονοµική εξαθλίωση τους από το πετσόκοµµα των αποδοχών τους, 
εξαιτίας των δυσβάσταχτων περικοπών, καθώς και µε την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, εξαιτίας 
της έλλειψης της απαιτούµενης προστασίας, κατά τις επεµβάσεις στα διάφορα πολύπλοκα συµβάντα, 
θέτοντας σε διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους. 

§ Στους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα µε τις συνεχώς υποβαθµισµένες παρεχόµενες 
υπηρεσίες, που αφορούν άµεσα την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους, καθώς και του 
φυσικού πλούτου της χώρας. 

 
Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραµµατεία 
 

Αντιστράτηγος ΠΣ 
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