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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Για την περιοδεία της Ε.Α.Κ.Π. στην Π.Υ. Αερολιμένα Μυκόνου  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο 

διάστημα, σχετικά με το θέμα της στέγασης, της σίτισης και γενικά των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας  των πυροσβεστών, μονίμων και πενταετών που μετατέθηκαν στα ιδιωτικοποιημένα  
περιφερειακά αεροδρόμια και ειδικότερα της Μυκόνου και της Σαντορίνης δηλώνει τα εξής: 

Η Ε.Α.Κ.Π. παίρνοντας υπόψη την επιδιωκόμενη πολιτική εμπορευματοποίησης και της σημερινής 

κυβέρνησης στον τομέα πυροπροστασίας της χώρας,  είχε έγκαιρα προειδοποιήσει για όλες αυτές τις 
αρνητικές εξελίξεις πριν ακόμη αυτές δρομολογηθούν. Αντιλαμβανόμενη για το τι συνθήκες θα 
αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι μας που ξεσπιτώνονταν, είχε παρέμβει έγκαιρα για τα προβλήματα 
διαβίωσης που θα προκύψουν τόσο στην Φυσική όσο και την Πολιτική Ηγεσία, οι οποίες όμως επέδειξαν 
αδιαφορία και φέρουν βαρύτατες ευθύνες.  

Μεγάλες ευθύνες όμως έχουν τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των 

μονίμων και πενταετών πυροσβεστών και η Ένωση Αξιωματικών, για τον λόγο ότι ενώ γνώριζαν την 
κατάσταση που διαμορφώνεται με τις ανατροπές στον κανονισμό μεταθέσεων και για τον τρόπο 
λειτουργίας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων, δεν έπραξαν τίποτε το 
ουσιαστικό για να βάλουν εμπόδια. Αντίθετα όμως τώρα πατώντας πάνω στις υπαρκτές τραγικές 
καταστάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των πυροσβεστών, που ευνόησαν και 
ανέχτηκαν εξ αρχής την δημιουργία τους, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, προσπαθώντας να αποποιηθούν 
τις ευθύνες τους.  

Μπροστά σε αυτές τις σκληρές, απάνθρωπες και αναξιοπρεπής καταστάσεις που βιώνουν και 

καλούνται παράλληλα να εργαστούν οι συνάδελφοι πυροσβέστες, δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα 
χέρια, αλλά θα συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι να βρεθεί ουσιαστική λύση.  

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αύριο Πέμπτη 27 Απριλίου, κλιμάκιο της Ε.Α.Κ.Π.  με επικεφαλής 

τον εκλεγμένο στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δημήτρη Βλάχο { κιν: 6978520351 }, θα μεταβεί στο νησί της 
Μυκόνου, προκειμένου να συζητήσει με τους πυροσβέστες και να καταγράψει το εύρος των 
προβλημάτων που υπάρχουν και αντιμετωπίζουν σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο. Στην συνέχεια 
θα παρέμβει προς την διοίκηση της Π.Υ. Αεροδρομίου, την Διεύθυνση του αερολιμένα, καθώς και στην 
Δημοτική Αρχή της Μυκόνου. Με το πέρας της περιοδείας και των επαφών, θα δρομολογήσει 
αγωνιστικές παρεμβάσεις προς την πολιτική και φυσική ηγεσία προκειμένου να δοθούν λύσεις στα 
προβλήματα καθημερινότητας των πυροσβεστών.  

Θεωρούμε ότι η απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουν σήμερα το 2017 οι πυροσβέστες, ή κατά αλλά  « 

δημόσιοι υπάλληλοι»,  που δίνουν καθημερινά την μάχη, σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, με 
τραυματισμούς και απώλειες ζωών, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού και του 
φυσικού πλούτου της χώρας, είναι δείγμα γραφής για το ποιόν τα συμφέροντα καλούνται όλοι οι 
εργαζόμενοι της χώρας μας να εξαθλιωθούν, ζώντας πραγματικές συνθήκες ντροπής και μεσαίωνα.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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