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  Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2012 

                                                                ∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   
 

   Στις 16-11-2011 συστάθηκε στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος επιτροπή για την αναδιάρθρωση των 
πυροσβεστικών υπηρεσιών, η τρίτη κατά σειρά µέσα σε διάρκεια δύο ετών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών 
προτείνεται στο πόρισµα της επιτροπής, η κατάργηση 40 και πλέον πυροσβεστικών σταθµών, υπηρεσιών και 
πυροσβεστικών κλιµακίων σε όλη την επικράτεια.  
    Στις συνοπτικές εργασίες των συνεδριάσεων της επιτροπής, συµµετείχαν και 2 εκπρόσωποι της πανελλήνιας 
οµοσπονδίας πυροσβεστών, καταθέτοντας τη θέση για καµιά κατάργηση υπηρεσίας σταθµού ή κλιµακίου, 
προτείνοντας παράλληλα αναβάθµιση όλων των υπηρεσιών σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες και πιθανόν 
εξαιτίας αυτού του γεγονότος, τους αφαιρέθηκε το δικαίωµα ψήφου. 
   Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των υπηρεσιών που προτείνονται για κατάργηση δεν επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισµό µε δαπάνες ενοικίου και εκτιµάται ότι το «όφελος» από την εξοικονόµηση των δαπανών για το 
σύνολο των Π.Υ. και Π.Κ. που προτείνονται για αναστολή λειτουργίας ανέρχεται περίπου σε 250.000 ευρώ, 
καταδεικνύει τον πραγµατικό στόχο της κυβέρνησης που είναι η συρρίκνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος και 
εξαφάνιση των 4.000 και πλέον πραγµατικών κενών οργανικών θέσεων, µε την ένταξη στην οργανική δύναµη 
του Σώµατος και των πυροσβεστών 5ετούς θητείας χωρίς πλήρη εργασιακά και επαγγελµατικά δικαιώµατα, 
εξοικονοµώντας επιπλέον κονδύλια και από τον ευαίσθητο τοµέα της πυροπροστασίας, προς όφελος της 
ντόπιας και ξένης οικονοµικής ολιγαρχίας. 
   Η εκτίµηση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών είναι ότι η συγκεκριµένη κυβερνητική επιλογή 
θα επιφέρει τη διάλυση του ήδη υποβαθµισµένου και απαξιωµένου από την πολιτική των εκάστοτε 
κυβερνήσεων συστήµατος πυρασφάλειας της χώρας, καταργώντας υπηρεσίες που χρίζουν άµεσης ενίσχυσης 
και βρίσκονται σε νευραλγικά σηµεία από άποψη πυρασφάλειας και η ύπαρξή τους είχε κριθεί αναγκαία για τον 
επιχειρησιακό σχεδιασµό που βασίζεται στη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάµεων, ιδιαίτερα έπειτα από 
την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το Π.Σ. το 1998. 
   Η αναγκαιότητα της διατήρησης και αναβάθµισης όλων των υπηρεσιών του Σώµατος και ιδιαίτερα των 
αποκεντρωµένων που καλύπτουν ευαίσθητες περιοχές από πλευράς συµβάντων, επιβεβαιώνεται και από την 
απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την 1-3-2011 έπειτα από ερώτηση 
Βουλευτών για την επικείµενη κατάργηση των πυροσβεστικών κλιµακίων, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα 
πυροσβεστικά κλιµάκια ιδρύονται προκειµένου να καλύψουν περιοχές που απέχουν από την 
πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία, αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο το αίσθηµα ασφάλειας των 
πολιτών»    
   Άρα σύµφωνα και µε τη θέση του Υπουργού µε την κατάργηση  οποιασδήποτε πυροσβεστικής υπηρεσίας θα 
πρέπει ταυτόχρονα να µειωθεί και το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών των περιοχών αυτών, που θα στερηθούν 
του στοιχειώδους δικαιώµατος της πυρασφάλειας καθώς και των άλλων παροχών που προσφέρει  το 
Πυροσβεστικό Σώµα, την ίδια στιγµή που επιδεινώνεται η φορολογική τους αφαίµαξη, για στοιχειώδης βασικές 
παροχές και υποχρεώσεις της πολιτείας. 
 

    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα συνεχίσει τον αγώνα σε συνεργασία µε τοπικούς, 
αυτοδιοικητικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς, µε στόχο:  

• Την πλήρη απόρριψη της κυβερνητικής επιλογής για την κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών, 
όπως έγινε και τα δύο προηγούµενα χρόνια έπειτα από τα αντίστοιχα πορίσµατα προγενέστερων επιτροπών.  

• Την επίτευξη της πραγµατικής αναδιοργάνωσης - αναβάθµισης που έχει ανάγκη το Π.Σ. και την 
ίδρυση Ενιαίου Φορέα ∆ασοπροστασίας, µε απαραίτητη προϋπόθεση την ενιαία αντιµετώπιση της πρόληψης, 
προστασίας, διαχείρισης των δασών, όπως και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, ώστε να µην 
πληρώσει για πολλοστή φορά τις συνέπειες των αντιλαϊκών επιλογών, ο Ελληνικός λαός.  
  Η πρόσφατη καθησυχαστική δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µέσω σχετικού δελτίου τύπου, 
στόχο έχει τον κατευνασµό των αντιδράσεων που έχει δηµιουργήσει η γνωστοποίηση των προτάσεων της 
αρµόδιας επιτροπής και οι οποίες κινούνται στα πλαίσια των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης για το Π.Σ.   
  Για κανένα λόγο όµως δεν πρέπει να αποτελέσει αφορµή για την άµβλυνση τους εν αναµονή των πολιτικών 
αποφάσεων, γιατί είναι σίγουρο ότι τότε θα είναι πλέον αργά.    

  Για την Ε.Α.Κ.Π. 
                                Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος   
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(Ακολουθεί η κατάσταση των υπηρεσιών που έχουν προταθεί για αναστολή λειτουργίας από την επιτροπή για 
την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Π.Σ.) 
 
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
Για τον νοµό Αττικής: ο 7ος Π.Σ. Αθηνών. Επίσης προτείνεται η συγχώνευση του 2ου µε τον 3ο Π.Σ. Πειραιά.  
Για τον νοµό Ροδόπης: η 4η Ε.Μ.Α.Κ. Κοµοτηνής και τα Π.Κ. Σαππών και Ιάσµου. 
Για τον νοµό Καβάλας: ο Π.Σ. Λιµένα Καβάλας, και η Π.Υ. Χρυσούπολης. 
Για τον νοµό ∆ράµας: το Π.Κ. Κάτω Νευροκοπίου.  
Για τον νοµό Ξάνθης: το Π.Κ. Σταυρούπολης. 
Για τον νοµό Έβρου: το Π.Κ. ∆ικαίων. 
Για τον νοµό Σερρών: τα Π.Κ. Νιγρίτας και Νέας Ζίχνης. 
Για τον νοµό Χαλκιδικής: το Π.Κ. Αρναίας. 
Για τον νοµό Κιλκίς: τα Π.Κ. Μουριών και Τερπύλλου.  
Για τον νοµό Ηµαθίας: το Π.Κ. Βεργίνας. 
Για τον νοµό Πιερίας: τα Π.Κ. Κολινδρού και ∆ιόν. 
Για τον νοµό Καστοριάς: τα Π. Κ. Άργους Ορεστικού και Επταχωρίου. 
Για τον νοµό Γρεβενών: τα Π.Κ. Περιβολίου και Γόριανης. 
Για τον νοµό Ιωαννίνων: η 5η Ε.Μ.Α.Κ. και τα Π.Κ. Μηλιωτάδων και Βουτσαρά. 
Για τον νοµό Άρτας: το Π.Κ. Αστροχωρίου. 
Για τον νοµό Πρέβεζας: το Π.Κ. Θεσπρωτικού. 
Για τον νοµό Λάρισας: η  8η Ε.Μ.Α.Κ.  
Για τον νοµό Τρικάλων: τα Π.Κ. Οιχαλίας και Πύλης. 
Για τον νοµό Καρδίτσας: η Π.Υ. Παλαµά. 
Για τον νοµό Ηλείας: η Π.Υ. Λεχαινών.  
Για τον νοµό Κορινθίας: το Π.Κ. Ευρωστίνης. 
Για τον νοµό Φθιώτιδας: η 7η Ε.Μ.Α.Κ. Λαµίας και τα Π.Κ. Στυλίδας και Αργυροχωρίου. 
Για τον νοµό Φωκίδας: το Π.Κ. Πολυδρόσου. 
Για τον νοµό Λέσβου: το Π.Κ. Αγιάσου. 
Για τον νοµό Ηρακλείου: το Π.Κ. Άνω Βιάννου. 
Για τον νοµό Χανίων: το Π.Κ. Ανατολικού Σελίνου. 
Για τον νοµό Ρεθύµνου: τα Π.Κ. Περάµατος, Αγίας Φωτεινής και Λαπαίων. 
Για τον νοµό Λασιθίου: το Π.Κ. Τζερµιάδου. 
Για τον νοµό Ζακύνθου: το Π.Κ. Βασιλικών. 
 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 


	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 Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος     .

