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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

  Η πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά της φετινής αντιπυρικής περιόδου, που εκδηλώθηκε στην περιοχή της 

Χαλκιδικής, ανέδειξε για πολλοστή φορά τις μεγάλες και σημαντικές ελλείψεις των υποδομών του             

Πυροσβεστικού Σώματος και του δικτύου πρόληψης και πυρασφάλειας της χώρας. 

  Ανέδειξε τις μεγάλες ευθύνες που φέρουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, μη εξαιρουμένης και της        

σημερινής, που υλοποιούν τις αντιδασικές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος,      

προκειμένου να καλύψει τις τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, επέλεξε να κινητοποιήσει προς       

ενίσχυση του συμβάντος, υπέρμετρη δύναμη πυροσβεστικού προσωπικού των υπηρεσιών από όλη τη     

Βόρεια Ελλάδα (από Καστοριά έως Αλεξανδρούπολη), καθώς και από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.  

  Σε αρκετές περιπτώσεις η μετάβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή, απαιτούσε πολύωρο 

ταξίδι (έως 6 και 7 ώρες με τα πυροσβεστικά οχήματα), με αποτέλεσμα την καταπόνηση του προσωπικού 

πριν από την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην πυρκαγιά.  

  Αρκετές από τις πυροσβεστικές δυνάμεις των απομακρυσμένων περιοχών, έφθασαν στην πυρκαγιά όταν 

αυτή είχε τεθεί υπό έλεγχο και εκτελούσαν κυρίως εργασίες φύλαξης και αποκάθαρσης της καμένης          

περιοχής. 

  Προσωπικό αρκετών υπηρεσιών που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από την περιοχή που εκδηλώθηκε 

η πυρκαγιά, τέθηκε σε επιφυλακή, η οποία ελέγχεται για την ορθότητα και την αποτελεσματικότητά της. 

  Παρά λοιπόν, τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν για την αντιμετώπιση των δασικών          

πυρκαγιών, λόγω των βροχοπτώσεων, αποκαλύπτεται με τον πιο έντονο τρόπο η αδυναμία του 

Πυροσβεστικού Σώματος να αντιμετωπίζει δασικές πυρκαγιές στο αρχικό τους στάδιο, με τις κατά τόπους 

υπάρχουσες   δυνάμεις. 

  Καταδεικνύονται τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος και κυρίως η έλλειψη 

μόνιμου προσωπικού, με ευθύνη των κυβερνήσεων που κατάργησαν 4.000 οργανικές θέσεις μονίμων     

πυροσβεστών και τους αντικατέστησαν με τους συναδέλφους 5ετούς θητείας που δεν μπορούν να             

αξιοποιηθούν ουσιαστικά, λόγω της έλλειψης των απαιτούμενων κονδυλίων για την πλήρη εργασία και 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους.  

  Με την τακτική που ακολουθεί η Φυσική Ηγεσία στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τακτική την 

οποία φυσικά στηρίζει και η κυβέρνηση, να μεταφέρονται δηλαδή σε περίπτωση μιας μεγάλης δασικής     

πυρκαγιάς, πυροσβεστικές δυνάμεις προς ενίσχυση από τις μισές σχεδόν υπηρεσίες της χώρας, είναι       

ευδιάκριτο τι κινδύνους εγκυμονεί σε περίπτωση εκδήλωσης πολλαπλών συμβάντων και τι συνέπειες θα 

υποστούν οι πυροσβέστες, ο Ελληνικός λαός και ο φυσικός πλούτος της χώρας.  

  Έχει αποδειχτεί στην πράξη και σε αντίστοιχες καταστάσεις, η αναποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου, 

γιατί αποδυναμώνονται αισθητά οι πυροσβεστικές υπηρεσίες που αποστέλλουν ως ενίσχυση σημαντικές 

δυνάμεις που είναι πολύτιμες για την περιοχή τους, αφού και αυτές μετρούν μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο 

προσωπικό. 

  Υπάρχει ανάλογη συσσωρεμένη εμπειρία από το πρόσφατο παρελθόν, που δεν μας επιτρέπει να ξεχνάμε 

τους θανάτους των συναδέλφων μας και των συμπολιτών μας, από τις μεγάλες καταστροφές που           

έπληξαν την πατρίδα μας.  
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  Σε ότι αφορά τις συνθήκες εργασίας των πυροσβεστών, αυτές συνεχίζουν να επιδεινώνονται από την     

εντατικοποίηση της δουλειάς, την απλήρωτη υπερεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια στα συμβάντα και την 

πλήρη έλλειψη των μέτρων ασφάλειας, εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών που στρέφονται ενάντια στα 

δικαιώματά μας.  

  Μεγάλη ευθύνη έχει το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών, που όλα αυτά τα     

χρόνια δεν στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων, δεν αγωνίζεται για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά         

προβλήματά τους, ανέχεται και βάζει πλάτη στην υλοποίηση των πολιτικών που απαξιώνουν και         

υποβαθμίζουν το σύστημα πυρασφάλειας της χώρας.  

  Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να χρηματοδοτήσει επαρκώς το            

Πυροσβεστικό Σώμα και όλους τους συναρμόδιους φορείς (Δασική Υπηρεσία, Δήμους και Περιφέρειες), για 

να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην αντιπυρική θωράκιση της χώρας, με το                  

απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, τον απαραίτητο εξοπλισμό και όλα τα σύγχρονα μέσα.  

  Καλούμε για πολλοστή φορά το προεδρείο της Ομοσπονδίας των πυροσβεστών, να πάρει εδώ και τώρα 

θέση για το συγκεκριμένο συμβάν, να σταθεί δίπλα στους συναδέλφους και απέναντι σε κάθε είδους        

καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας. 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών μαζί με το υπόλοιπο εργατικό – λαϊκό κίνημα, θα συνεχίσει να 

αντιστέκεται απέναντι στις πολιτικές που ισοπεδώνουν τα δικαιώματα των πυροσβεστών και στερούν 

βασικές κοινωνικές παροχές στο λαό μας και καλεί όλους τους συναδέλφους μόνιμους και 

συμβασιούχους, να συμβάλλουν στον αγώνα της.  

                                     
 

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