
 

ΕΡΩΤΗΜΑ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 
 

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΘΕΣΩ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ, ΑΡΒΥΛΩΝ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ) ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΜΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ    ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΝΕΡΟ - ΦΑΓΗΤΟ). ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΝΕΡΟ (1,5 LT). 
 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Αγαπητέ συνάδελφε, καταρχήν θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι σε πρόσφατη 
συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με τον 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, στην οποία συμμετείχε και η Ε.Α.Κ.Π. δηλώθηκε από το 
Γενικό Γραμματέα ότι με ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν ολοκληρώνονται οι 
διαδικασίες του διαγωνισμού για την προμήθεια 12.000 στολών. 
Σχετικά με τη «μέριμνα» κατά τη διάρκεια των συμβάντων σαφώς υπήρξε μείωση της 
ποσότητας, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε καμιά περίπτωση στις πραγματικές 
ανάγκες του πυροσβέστη, ο οποίος καταπονείτε κάτω από αντίξοες συνθήκες για την 
κατάσβεση των πυρκαγιών. Να επισημάνουμε ότι και κατά το παρελθόν η Ε.Α.Κ.Π. 
κατήγγειλε όλα τα παραπάνω με σωρεία ανακοινώσεων, καθώς και πρόσφατα με 
Δελτίο Τύπου (βλέπε στο site της Ε.Α.Κ.Π τις παλαιότερες ανακοινώσεις και το Δελτίο 
Τύπου στις 18-8-2013). Παράλληλα κάλεσε όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ. σε 
κινητοποιήσεις μέσα στην αντιπυρική περίοδο για να αντιμετωπιστούν όλα τα 
τρέχοντα και σοβαρά θέματα που απασχολούν τον εργασιακό μας χώρο, πρόταση 
που απορρίφθηκε από τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις.   
Σε ότι αφορά την έλλειψη του λοιπού εξοπλισμού που μας αναφέρεις, θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι η απαξίωση του Δημόσιου τομέα αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή 
των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, προκειμένου διάφορες 
δραστηριότητες του εύκολα να μπορούν να καταργηθούν ή να παραχωρηθούν, 
εξασφαλίζοντας επιπλέον οικονομικούς πόρους για τις «ανάγκες» του μεγάλου 
κεφαλαίου.  
Η πολιτική αυτή αδιαφορεί πλήρως και για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων. 
Έτσι λοιπόν από τη λογική των τεράστιων περικοπών δεν εξαιρέθηκε ούτε το Π.Σ. 
(που αποτελεί έναν ευαίσθητο και νευραλγικό φορέα του Δημοσίου) και του οποίου ο 
προϋπολογισμός υπέστη εκ’ νέου μείωση για το έτος 2013 της τάξης των 
44.622.130,00 Ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (βλέπε site Ε.Α.Κ.Π την 
ανακοίνωση «για τις μειωμένες πιστώσεις του 2013 για το Π.Σ.» στις 8-12-2012). 
Συνάδελφε μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση η μόνη λύση είναι μαζικοί αγώνες μαζί με 
τους υπόλοιπους εργαζόμενους για την ανατροπή της πολιτικής που απαξιώνει τις 
κοινωνικές παροχές, το βιοτικό επίπεδο του λαού και τις ανάγκες και τις εργασιακές 
συνθήκες των εργαζομένων. Καθίσταται αναγκαίο λοιπόν, να συντονίσουμε την πάλη 
μας για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, που ως γνώμονα θα έχει την κάλυψη των 
αναγκών των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας.    
Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία.  


