
 1 

  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 

.                   Της  Πανελλήνιας   Ομοζπονδίας   Ενώζεων  Υπαλλήλων  Πσροζβεζηικού  Σώμαηος                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
              Σει .& fax :2231032177, Κηλ. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.eakp.gr, E mail: info@eakp.gr                            
 

      ΑΘΗΝΑ 18  ΙΟΥΛΙΟΥ  2011                    

                                                                    ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   
  

 Γηα ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο ζηελ ππξαζθάιεηα ηεο ρψξαο θαη κέζσ ηνπ ρέδηνπ Νφκνπ γηα ηελ «Αλαβάζκη-

ζε ηνπ Θεζκνύ ηνπ Εζεινληή Ππξνζβέζηε θαη ησλ Εζεινληηθώλ Ππξνζβεζηηθώλ Σηαζκώλ θαη Κιηκαθίσλ», 
 
   
   Η Ελσηηθή Αγσληζηηθή Κίλεζε Ππξνζβεζηψλ κε αθνξκή ην ρέδην Νφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε 
ηίηιν «Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ Εζεινληή Ππξνζβέζηε θαη ησλ Εζεινληηθώλ Ππξνζβεζηηθώλ Σηαζκώλ θαη Κιη-
καθίσλ», πνπ ήξζε πξνο δηαβνχιεπζε θαη ζα πξνσζεζεί γηα ςήθηζε ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ζην ακέζσο επφκελν 
δηάζηεκα επηζεκαίλεη ηα εμήο: 
 ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζρεδίνπ είλαη ε πεξεηαίξσ ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην Ππξν-
ζβεζηηθφ ψκα, απνθιείνληαο παξάιιεια κεγαιχηεξα ηκήκαηα ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ απφ ηηο παξνρέο απηέο θαη ηαπηφ-
ρξνλα ε αλαγφξεπζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζε βαζηθφ ππιψλα παξνρήο αλάινγσλ ππεξεζηψλ, φπσο επηρεηξείηαη θαη ζε άι-
ιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο Τγείαο, ηεο Πξφλνηαο θ.α.  
 Έρνληαο σο αθνξκή θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηβάιιεη κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα κεγαιχηεξε 
ζηήξημε ηνπ ληφπηνπ θαη μέλνπ θεθαιαίνπ κε κείσζε θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο, απνδηαξζξψλεη πα-
ξάιιεια ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη επηθέξεη ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ησλ εξγαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξ-
γαδνκέλσλ, κε ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζην ειάρηζην θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ εζεινληέο.    
 Απνθαιχπηεηαη μεθάζαξα ε πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα απνπνίεζε ησλ επζπλψλ ηεο θαη αλάπηπμε ηνπ εζειν-
ληηζκνχ, φρη ζε επηθνπξηθή βάζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, αιιά κε ηε κεηαθνξά ηεο θύξηαο θαη απνθιεηζηηθήο επ-
ζύλεο  ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο ηεο  ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ππξαζθάιεηαο ηεο ρψξαο. 
   Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί κία πνιύ επηθίλδπλε εμέιημε αθνχ αλαζέηεη ηελ παξνρή άθξσο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξε-
ζηώλ ππξόζβεζεο, δηάζσζεο θ.ι.π. ζε 24σξε βάζε ζε αζηηθά θέληξα φπνπ ζα ηδξπζνχλ εζεινληηθνί ππξνζβεζηηθνί 
ζηαζκνί ή ππξνζβεζηηθά θιηκάθηα ζηελ απνθιεηζηηθή επζύλε εζεινληώλ (άξζξν 20), κεηά απφ κία ππνηππψδε εθπαί-
δεπζε 120 σξψλ (άξζξν 3) θαη κία ππνηππψδε θαη απνζπαζκαηηθή εκπεηξία πνπ ζα απνθηνχλ απφ ηελ 3ήκεξε απα-
ζρφιεζε ηνπο ζε κεληαία βάζε (άξζξν 9).    
      
  Άιια ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη:  
 Mε ην παξόλ Σρέδην λόκνπ επηρεηξείηαη κηα αλακόξθσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ λ. 1951/1991 νχησο 
ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε αξκνδηφηεηα ηεο θαηαζηνιήο ππξθαγηψλ δαζψλ θαη αγξνηνδαζηθψλ εθηάζεσλ ε νπνία π-
πήξρε ρσξίο λα πθίζηαηαη θαηαγεγξακκέλε ζε ζεζκηθφ πιαίζην (άξζξν 1).  
 Επηρεηξείηαη λα θαιπθηνύλ θελά κε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαηά ηελ εθηέιεζε θαη κφλνλ ηεο ππεξεζίαο ζε 
αλαζθάιηζηνπο εζεινληέο ρσξίο λα επεθηείλεηαη θαζ΄ φιν ην ρξφλν πνπ απηνί έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εζεινληή. Πξνβιέπε-
ηαη ε ζχζηαζε Σακείνπ αιιεινβνήζεηαο ρσξίο πεξαηηέξσ πξφβιεςε θάιπςεο ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ απφ ην Κξάηνο, πη-
ζαλφηαηα θάηη αληίζηνηρν κε ην απηφ πνπ πθίζηαηαη ζηνπο ππξνζβέζηεο (άξζξν 5). 
 Τα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη γηα ηνπο εζεινληέο ππξνζβέζηεο, δίλνληαο κηα πξψηε εηθφλα πψο ελλνείηαη ε 
θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη πψο πξνηίζεληαη λ' αλαπηπρζεί ν ζεζκφο απηφο (άξζξα 4 & 10):  

 Η πξνηίκεζε ζηνπο δηαγσληζκνχο, γηα θαηάηαμε ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη ε πιήξσζε ησλ εθάζηνηε θελψλ 
νξγαληθψλ ζέζεσλ απφ Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο πνπ έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα (π.ρ. απνιπηήξην Λπθείνπ) 
ζε πνζνζηφ 25%. Aπνζησπψληαο φκσο ην γεγνλφο φηη κε πξφζθαην λφκν γηα ηνπο ππξνζβέζηεο πεληαεηνχο π-
πνρξέσζεο ηα ππάξρνληα θελά ζήκεξα θαιχπηνληαη απφ απηνχο, κε απνηέιεζκα νη ππάξρνληεο εζεινληέο λα πε-
ξηκέλνπλ, αλ δελ θαηαιεθζνχλ απφ ην φξην ειηθίαο εηζαγσγήο σο ππξνζβέζηεο, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία. 

 Σν δηθαίσκα εηζφδνπ ζε πξαηήξηα θαη ιέζρεο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο.   
 Η Βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπο κε «πξναγσγή» ζηνπο βαζκνχο ηνπ Δζεινληή Αξρηππξνζβέζηε θαη Δζεινληή Ππξν-

λφκνπ, φηαλ ζπκπιεξψλνπλ πέληε (5) έηε Τπεξεζίαο ζε θάζε έλα απφ ηνπο αλσηέξσ βαζκνχο. 
 Τα θίλεηξα γηα ηελ δεκηνπξγία Εζεινληηθώλ Ππξνζβεζηηθώλ Σηαζκώλ θαη Κιηκαθίσλ πξνο ηελ Σνπηθή Απ-
ηνδηνίθεζε, πεξηιακβάλνπλ ηελ επηπιένλ επηρνξήγεζε απφ ηηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ εηήζηνπ Κξαηηθνχ 
Πξνυπνινγηζκνχ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ο.Σ.Α. ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ 
ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 20%  (άξζξν 17).   
 Σηηο Υπνρξεώζεηο Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κεηαμύ άιισλ εληάζζνληαη: 

 Η εμαζθάιηζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ απαξαίηεησλ ρψξσλ θαη ησλ θαηάιιεισλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηηο 
απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο παξνρέο θνηλήο σθειείαο (ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο, ζέξκαλζε, 
χδξεπζε, θσηηζκφο,) γηα ηε ζηέγαζε ησλ Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ.  
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 Ο εθνδηαζκφο ησλ Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ κε θαηάιιεια πιήξσο εμνπιηζκέλα ππξνζβεζηηθά 
νρήκαηα, ε ρνξήγεζε απαξαίηεηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ππξνζβεζηηθψλ 
νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ δηαζέηνληαο ηηο αλαγθαίεο πηζηψζεηο  (άξζξα 18 & 19). 

 Δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε ηδηώηεο, ηδξύκαηα, ή άιινπο θνξείο λα δσξίδνπλ ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο ή ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα ππξνζβεζηηθφ θαη δηαζσζηηθφ εμνπιηζκφ γηα ηηο αλάγθεο Δζεινληηθψλ Ππξν-
ζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ, ελψ παξέρεηαη θαη ην δηθαίσκα ίδξπζεο εζεινληηθψλ ππξνζβεζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εθθιεζηαζηη-
θέο κνλέο. (άξζξν19 ).   
  Δπίζεο κε ην λνκνζρέδην εληζρχεηαη ε ππνζηεξηθηηθή δξάζε ησλ «Φίισλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο» απφ ειηθίαο 15 
εηψλ θαη άλσ (άξζξν 22) .        
 Ωο πξνο ηελ ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηώλ λα επηηξέπνπλ ζηνπο εζεινληέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ θαινχληαη γηα επέκβαζε ππξθαγηάο ή άιινπ ζπκβάληνο ηεο αξκνδηφηεηά ηνπο, απηή θαζίζηαηαη εθ ησλ πξαγκάησλ 
πξναηξεηηθή θαη φρη δέζκηα, αθνχ ειάρηζηνη εξγνδφηεο ζα επηηξέπνπλ ηελ απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ ππαιιήινπ - 
κηζζσηνχ ηνπο ρσξίο νηθνλνκηθφ αληηζηάζκηζκα. Η απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο 
απφ ηνλ εξγνδφηε αλ θαη ζεζπίδεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θήξπμεο ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, 
ζα επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ εξγαδνκέλσλ αθνχ ε θάιπςή ηεο απφ ην Γεκφζην, θαη κά-
ιηζηα θάησ απφ ηηο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δνχκε, θαζίζηαηαη επηζθαιήο (άξζξν 6). 
    Δπίζεο γίλεηαη κία αηπρήο πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ δαπαλψλ, κε ηελ πξφβιεςε επηζηξνθήο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ, 
εθφζνλ δελ έρεη επέιζεη ν ρξφλνο δηαγξαθήο ηνπο σο αλαιψζηκσλ. Γηα πνην ιφγν; Πξφθεηηαη απηά λα ρνξεγεζνχλ ζε άι-
ιν εζεινληή ππξνζβέζηε; (άξζξν 7).  
  
 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ινηπφλ ε παξνρή πεξηνξηζκέλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην Ππξνζβεζηηθφ 
ψκα κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο «θηιαλζξσπίαο» ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ην ζεζκφ ηνπ «Καιιη-
θξάηε», απαιιάζζεη ην θξάηνο απφ κηα βαζηθή ππνρξέσζή ηνπ θαη σζεί ζε θάιπςε αλάινγσλ αλαγθψλ κε δσξεάλ εξ-
γαζία, ππνθαζηζηψληαο ηνπο επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο, ηνπο δαζηθνχο ππαιιήινπο θ.ι.π.  
 Δίλαη ε πνιηηηθή πνπ πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ηελ αληίιεςε ζηνλ Διιεληθφ Λαφ, φηη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηα 
ρξήκαηα γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ηα δάζε θαη ε πεξηνπζία ηνπ θαη ην θξάηνο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, αο αλαιάβνπλ νη 
δήκνη θαη νη επηρεηξήζεηο.  
 Δληάζζεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβόλαο ζχκθσλα κε ηελ Ε.Ε. πνπ επηηάζζνπλ ηελ εμαθάληζε 
παξνρψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα φπσο ε ππξαζθάιεηα, ηηο νπνίεο ην θξάηνο ζα έπξεπε λα ηηο παξέρεη απνθιεηζηηθά θαη 
δσξεάλ. Άιισζηε θαη ηα ίδηα ηα εζεινληηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ρξήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 
ρσξψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πινπνηνχληαη απφ εζεινληέο εξγαδφκελνπο πνπ δελ πιεξψλνληαη γηα ηε 
δνπιεηά ηνπο. 
 Με ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ ζηελάδεη απφ ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ηα επηπιένλ νη-
θνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα κεηαθεξζνχλ απφ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ, ζα επέιζεη κεγαιχηεξε 
θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηνπο δεκφηεο, πνπ ήδε πιεξψλνπλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κέζα απφ ηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία, 
ελψ ζε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ζα επέξρεηαη θαηάξγεζε εζεινληηθνχ Π.Κ. ή Π.Υ.   
 Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηάδνπλ ηα ιατθά δηθαηψκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα θέξδε, ζα ρξε-
καηνδνηνχλ ηαπηφρξνλα εζεινληηθέο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο γηα λα θαζηεξσζνχλ ζηε  ζπλείδεζε ηνπ ιανχ σο νη απνηειε-
ζκαηηθνί ππεξαζπηζηέο ηνπ δάζνπο κε απιήξσηε εξγαζία, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ψζηε ην θξάηνο 
λα κεηψλεη ζπλερψο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη λα απμάλεη ην κεξίδην ηνπο. 
 

   Η  Ελσηηθή Αγσληζηηθή Κίλεζε Ππξνζβεζηψλ είρε πξνεηδνπνηήζεη απφ ηνλ Σεπηέκβξε  ηνπ 2006 γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επεξρφκε-
λεο αληηδξαζηηθέο εμειίμεηο κε επηζηνιή ηεο πξνο φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη θπξίσο ζηνπο Δεκάξρνπο θαη Ννκάξ-
ρεο ηεο ρψξαο, ηνλίδνληαο ηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ Σνπη-
θή Απηνδηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ πθίζηαηαη ζην ψκα, κε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ζε κε-
γάιν βαζκφ ηεο πξφιεςεο αιιά θαη ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ Π.Σ. ηφζν ζε έκςπρν δπλακηθφ φζν θαη ζε πιηθνηερληθή ππνδν-
κή.  
   Η ζησπή πνπ επέδεημαλ γηα ην δήηεκα απηφ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία θπξίσο νη αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ κεγάισλ Γή-
κσλ θαη Ννκαξρηψλ, δείρλεη ζχκθσλα θαη κε ηε ζεκεξηλή εμέιημε φηη φια είλαη εδψ θαη ρξφληα πξναπνθαζηζκέλα θαη πινπνηνχληαη 
ζηγά- ζηγά. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηώζεθε παλεγπξηθά έλα ρξφλν κεηά απφ ηελ πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε απφ ην Γ.. ηεο Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
πξνο ηνλ ηφηε Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο ηνλ Ινχιην ηνπ 2007 γηα ηηο αλαγθαίεο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Απηνδηνίθεζε, πνπ α-
παηηνύζε ηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ηνπ Π.Σ. ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, παξά ηα ειιείκκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ 
θάπνηεο  αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ ήδε κεηαθεξζεί ζηνπο Γήκνπο.    
    Απψηεξνο ζθνπφο θπβέξλεζεο – ηξφηθαο - πινπηνθξαηίαο είλαη λα πξνρσξήζνπλ κε πην γξήγνξνπο ξπζκνχο νη αλαδηαξζξώ-
ζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα πνπ αθνξνχλ θαη ηνλ θιάδν καο θαη είραλ μεθηλήζεη απφ ην 1998 φηαλ αλαηέζεθε επηπιένλ ζην Π.Σ. έλα 
κεγάιν αληηθείκελν φπσο ε δαζνππξόζβεζε, ρσξίο πξνϋπνζέζεηο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ππήξρε θαη ππάξρεη αθφκε ζε ηζρχ έλα 
αληηδαζηθό λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ επλνεί ηηο θαηαπαηήζεηο, αιιά θαη κηα δαζηθή ππεξεζία πνπ ζπλερψο απαμηώλεηε ιφγσ 
ππνρξεκαηνδφηεζεο ζε φια ηα επίπεδα.  
  Έηζη ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε αληί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλαγθαίεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαη λα ρξεκαην-
δνηεζνχλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξνγξάκκαηα αλαβάζκηζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ ππνδνκψλ, ζπλερίζηεθε κε 
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ηαρχηεξνπο ξπζκνχο ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή κε ηνπο κεησκέλνπο πξνϋπνινγηζκνύο γηα ην Π.., ηε δηεύξπλζε ηεο κεξηθήο α-
παζρόιεζεο κε ζπκβαζηνύρνπο αιιά θαη ππαιιήινπο  5εηνύο ζεηείαο ζχκθσλα κε ηνλ πξφζθαην λφκν 3938/2011, ελψ επί-
θεηηαη θαη ε θαηάξγεζε ππξνζβεζηηθώλ ζηαζκώλ θαη θπξίσο θιηκαθίσλ πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 
Σώκαηνο, κεηαηξέπνληαο θαη νξηζκέλα εμ απηώλ ζε επνρηθά, ψζηε λα «επηηεπρζεί» ε πιαζκαηηθή κείσζε ησλ 4.300 θελψλ 
νξγαληθψλ ζέζεσλ κεηψλνληαο πεξαηηέξσ ην θφζηνο γηα ηελ ππξαζθάιεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηεπξπλζεί ε κεηαθνξά ηνπ αληηθεη-
κέλνπ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ην πξνζσπηθφ πνπ ζα έρεη κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία απαηηείηαη λα εί-
λαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν θαη θπζηθά κε πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα, ψζηε θαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ εζεινληψλ λα ειαρηζηνπνηείηαη 
αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο εξγαζίαο.   
 

   Η Ελσηηθή Αγσληζηηθή Κίλεζε Ππξνζβεζηψλ ζε αληίζεζε κε ηηο ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο ηνπ θπβεξλεηη-
θνχ ζπλδηθαιηζκνχ  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. θαη Π.Α.Σ.Κ.Π. θαη ηα πξνεδξεία ηεο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θαη ηεο Ε.Α.Π.Σ. πνπ παξέρνπλ ακέξηζηε ζηή-
ξημε ζηηο αληηδξαζηηθέο πνιηηηθέο επηινγέο ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ πνπ ηζνπεδψλνπλ δηθαηψκαηα θαη θαηαθηήζεηο ησλ ππξν-
ζβεζηψλ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο, εθηηκά όηη:  

 ην ππάξρνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ε εζεινληηθή εξγαζία δελ είλαη έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 
δελ ηελ θαξπψλεηαη ν ιαφο. Γελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά απιήξσηε δνπιεηά, πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε κε ηνλ έ-
λαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν ηα νθέιε ηεο ηα θαξπψλνληαη ηα κνλνπψιηα θαη νη θπβεξλήζεηο ηνπο, σο εθθξαζηέο ησλ 
ζπιινγηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Σξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη Οιπκπηαθνί αγψλεο πνπ ζην φλνκα ηνπ ιε-
γφκελνπ «Δζληθνχ» ζηφρνπ (έηζη νλνκάδνπλ θαη ζήκεξα ηελ δηάζσζε ηεο πινπηνθξαηίαο) νη πνιπεζληθέο απνθφ-
κηζαλ ηεξάζηηα θέξδε αθήλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, παηψληαο πάλσ ζηελ εζεινληηθή εξγαζία 
ρηιηάδσλ λέσλ θαη ηελ αλαζηνιή δηθαησκάησλ γηα φιε ηελ ζεξηλή πεξίνδν (ξεπφ – άδεηεο) έλαληη πηλαθίνπ θαθήο 
ησλ ππξνζβεζηψλ θαη ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ ζηα .Α.       .   

 Απηφο ν εζεινληηζκφο δελ ζπλάδεη κε ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά θαη ηελ εζεινληηθή εξγαζία πξνο φθεινο ηεο θνη-
λσλίαο. Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αιιεινβνήζεηα, ηελ αγσληζηηθή ζηάζε δσήο θαη ηελ αιιειεγγχε πνπ αλα-
πηχζζεηαη αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο άλεξγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζηα πιαίζηα θαη ηνπ νξγαλσκέ-
λνπ αγψλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηνπο.    

 Η θχξηα ζηφρεπζε ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη λα θαιχςεη αλάγθεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
4.300 πεξίπνπ νξγαληθά θελά. Με δεδνκέλν ηελ ππφ εμέιημε αλαδηνξγάλσζε ηνπ Π.. θαη ηελ πξφζεζε θαηάξγε-
ζεο ππεξεζηψλ, ππξνζβεζηηθψλ ζηαζκψλ θαη θιηκαθίσλ, νη απμαλφκελεο θνηλσληθέο αλάγθεο γηα πξνζηαζία απφ 
ζπκβάληα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Π.. πεξλνχλ αδαπάλσο ζηνπο εζεινληέο ππξνζβέζηεο. Γελ είλαη ηπραία ε κφλη-
κε απάληεζε ζε δεκνηηθνχο θ.ι.π. θνξείο πνπ δεηνχλ ίδξπζε ππξνζβεζηηθψλ θιηκαθίσλ φηη δελ πθίζηαηαη δπλα-
ηφηεηα ιφγσ έιιεηςεο νξγαληθήο δχλακεο θαη φηη είλαη, αληηζέησο, δπλαηή ε ίδξπζε εζεινληηθψλ ππξνζβεζηηθψλ 
θιηκαθίσλ.  

   
    Οη επηθίλδπλνη πεηξακαηηζκνί θαη νη αξλεηηθέο εμειίμεηο πνπ ζπληεινύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ππξαζθάιεηαο ηεο 
ρώξαο θαη πξνσζνύληαη ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκό θαη ρσξίο ηελ ζηνηρεηώδε απηνθξηηηθή γηα ηηο ηξαγηθέο ζπλέ-
πεηεο πνπ έδεζε ε ρώξα θαη ν ειιεληθόο ιαόο (1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009) από ηηο θαηαζηξνθηθέο πνιηηη-
θέο πνπ εθαξκόζηεθαλ δηαρξνληθά κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη θπξίσο από ην 1998 θαη κεηά παξά ηηο ηόηε πξνεη-
δνπνηήζεηο καο, θαζηζηνύλ όζν πνηέ άιινηε αλαγθαία ηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο πξόηαζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ε 
Ελσηηθή Αγσληζηηθή Κίλεζε Ππξνζβεζηψλ πξνο όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο από ην 2006 γηα:  
 

 Ρηδηθή θαη εθ βάζξσλ νπζηαζηηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο ζε φια ηα επίπεδα, πξνζαλα-
ηνιηζκνχ, νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ, ππνδνκψλ, εθπαίδεπζεο θαη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε πξν-
ζσπηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

 Σελ ζπκκεηνρή ηνπ Π.. σο θεληξηθνχ άμνλα ζε έλαλ εληαίν παιιατθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ γεληθφηεξε ζσξάθηζε 
ηεο ρψξαο ζε δεηήκαηα ππξαζθάιεηαο, παξνρψλ βνεζείαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ δαζνπξνζηαζίαο ηεο, φπνπ ζα 
ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνξείο αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο (δαζηθή ππεξεζία, επηζηεκνληθνί θνξείο, κνλάδεο 
πγείαο, ηνπηθή  απηνδηνίθεζε) θαη ζα ζπλεπηθνπξνχληαη θαη ζα εληζρχνληαη απφ ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά θνη-
λσληθψλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ κέζα απφ έλα θαιά νξγαλσκέλν πιαίζην αμηνπνίεζεο ηνπο.        

 Καηάξγεζε θαη αλαπξνζαξκνγή φινπ ηνπ αληηδαζηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηξνθνδνηεί ηελ εμππεξέηεζε 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κέζσ ηεο θαηαπάηεζεο θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο.     

           
 Η Ελσηηθή Αγσληζηηθή Κίλεζε Ππξνζβεζηψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ θαη πξνο απνθπγή ησλ 
θαηαζηξνθηθώλ ζπλεπεηώλ πνπ ζα επηθέξεη ε νινθιήξσζε ησλ πξνσζνύκελσλ ζρεδηαζκώλ ηεο θπβέξλεζεο 
ζηα δεηήκαηα ππξαζθάιεηαο, απεπζύλεη γηα αθόκε κία θνξά θαη πξηλ είλαη πνιύ αξγά έθθιεζε γηα άκεζε ελεξγν-
πνίεζε πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε πξνο όινπο ηνπο πνιηηηθνύο, θνηλσληθνύο θαη ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο θα-
ζώο θαη ζε θνξείο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.      
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