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ΑΘΗΝΑ 18 Αυγούστου 2013 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

  Βρισκόμαστε στα μέσα της αντιπυρικής περιόδου και οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές συνεχίζουν να 
καταστρέφουν χιλιάδες στρέμματα δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά και περιουσιών του 
Ελληνικού λαού, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, της 
Πελοποννήσου, των νησιών του Αιγαίου και άλλων περιοχών, θέτοντας διαρκώς σε κίνδυνο ανθρώπινες 
ζωές.  
  Παράλληλα οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις τους να 
αποτρέψουν τις συγκεκριμένες δυσμενείς εξελίξεις και να καλύψουν τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις, σε 
έναν τόσο ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα, όπως αυτός της πυροπροστασίας. 
  Και κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο βιώνουν τις συνέπειες της αντεργατικής πολιτικής της 
κυβέρνησης, με τις άθλιες συνθήκες εργασίας κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών, με τις συνεχόμενες 
κλήσεις σε επιφυλακή, αλλά και με τις σωρηδόν μετακινήσεις με όλα τα μέσα, σε διάφορα σημεία ανά την 
επικράτεια. 
  Επιπλέον με την έλλειψη επαρκούς ξεκούρασης και σίτισης, αλλά και διαβίωσης, με αποκορύφωμα τη 
διαμονή τους σε στρατόπεδα με συνθήκες επικίνδυνες για την υγεία τους, γεγονός που έλαβε χώρα κατά 
τη διάρκεια της πυρκαγιάς στη Ρόδο, απαξιώνοντας πλήρως το ρόλο και την υπόσταση του πυροσβέστη.  
  Εξελίξεις που επιφέρουν δεκάδες τραυματισμούς συναδέλφων και κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, 
εξαιτίας των επικίνδυνων συνθηκών εργασίας με τα εξαντλητικά ωράρια και την έλλειψη της απαιτούμενης 
προστασίας κατά τις επεμβάσεις στα συμβάντα, θέτοντας σε διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή 
τους. 
  Τις υπάρχουσες συνθήκες επιδεινώνει η κακή κατάσταση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 
αλλά και των πυροσβεστικών υποδομών, όπως και των περισσοτέρων πεπαλαιωμένων αεροσκαφών 
του εθνικού εναέριου στόλου, που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις σύγχρονες ανάγκες της 
δασοπυρόσβεσης, ενώ παράλληλα δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ για την ενοικίαση ελικοπτέρων από 
οργανισμούς του ΝΑΤΟ.  
 

  Και για τη φετινή χρονιά την κύρια ευθύνη για τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές και τις αντίξοες 
συνθήκες εργασίας των πυροσβεστών, φέρουν οι διαχρονικές ταξικές πολιτικές των εκάστοτε 
κυβερνήσεων, μη εξαιρουμένης και της σημερινής, που στοχεύοντας στην πλήρη εμπορευματοποίηση του 
δάσους και γενικότερα του περιβαλλοντικού οικοσυστήματος, αφήνουν το δασικό πλούτο της χώρας να 
καταστρέφεται από οργανωμένα εμπρηστικά σχέδια, με στόχο τη μελλοντική παραχώρηση δασικών 
εκτάσεων, οικοσυστημάτων και φυσικών πόρων της δημόσιας γης, με τους αποχαρακτηρισμούς και τις 
αλλαγές χρήσης, προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματικών συμφερόντων και των κάθε λογής 
καταπατητών. Συγκεκριμένα:   
 Με τη διατήρηση σε πλήρη ισχύ του αντιλαϊκού – αντιδασικού – αντιπεριβαλλοντικού νομοθετικού 

πλαισίου, που διευρύνεται συνεχώς με αφορμή και την οικονομική κρίση και αποτελεί την κύρια αιτία των 
περισσότερων εμπρησμών. 

 

 Την έλλειψη πρόληψης και τις ευθύνες της κεντρικής και τοπικής διοίκησης για τη συρρίκνωση, την 
υποβάθμιση και την απαξίωση των αρμόδιων υπηρεσιών (Δασική Υπηρεσία και αντίστοιχες υπηρεσίες 
της Πολιτικής Προστασίας), προωθώντας την ανάθεση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας σε ιδιώτες. 

 

 Την αποσάθρωση υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος και την υπολειτουργία των υπηρεσιών 
του πλήττοντας σε μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, συνέπεια των συνεχόμενων 
μειώσεων των προϋπολογισμών του που ανέρχονται σε 44.622.130 εκατομμύρια ευρώ για το τρέχον έτος 
και κατά 149.542.293,18 ευρώ (ποσοστό 30%) κατά την τελευταία πενταετία.  

 

 Τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό με τις πραγματικές κενές οργανικές θέσεις να ξεπερνούν τις 
4.500, τη δημιουργία προσωπικού τριών ταχυτήτων (μόνιμοι, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικοί 
συμβασιούχοι), καθώς και την έλλειψη των απαιτούμενων κονδυλίων για την κάλυψη υπερωριών, 
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νυχτερινών ωρών εργασίας, και εργασίας κατά τη διάρκεια Κυριακών και αργιών, των συμβασιούχων 
συναδέλφων και των 5ετούς θητείας. 

 

  Η  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει δώσει μάχες όλα αυτά τα χρόνια για να αποτρέψει τα 
τραγικά γεγονότα που βίωσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο ο Ελληνικός λαός, με την απώλεια ζωών και 
περιουσιών αλλά και τεράστιων εκτάσεων του δασικού πλούτου της χώρας. 
  Σημαντική στήριξη στην επιβολή των εκάστοτε αντιλαϊκών – αντεργατικών επιλογών των κυβερνήσεων 
προσφέρει η αδράνεια, η ανοχή και ο συμβιβασμός, που επιδεικνύουν οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος, που αρνούνται να στηρίξουν την πρόταση της 
Ε.Α.Κ.Π. για συνεχόμενες κινητοποιήσεις στο δρόμο του ταξικού αγώνα και της αλληλεγγύης, με όλους 
τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας.  
 

  Καλούμε τους πυροσβέστες και όλους τους εργαζόμενους σε διαρκή αγώνα και για την ανατροπή της 
πολιτικής που στοχεύει στη διάλυση της στοιχειώδους πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της χώρας, 
και θέτει σε διαρκή κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. 
  Με απαρχή την αποτροπή της επικείμενης ψήφισης του αντιδραστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης 
για την «ψευδεπίγραφη αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος,» που θα συντελέσει στην 
περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών και δομών του και προοπτική την διεκδίκηση ενιαίου δημόσιου 
φορέα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, σε πανελλαδικό επίπεδο με κεντρικό σχεδιασμό και 
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους συναρμόδιους φορείς, προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. 
 

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