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Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών και η Λαϊκή Συσπείρωση Περιφέρειας Ηπείρου θα
πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην έδρα της περιφέρειας την Τρίτη 19 Ιουλίου και ώρα 10:30,προκειμένου να
προβούν σε ενημέρωση του περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη για την πραγματική κατάσταση που υφίσταται στο
Πυροσβεστικό Σώμα και τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρουν οι αναδιαρθρώσεις, όχι μόνο στις εργασιακές
συνθήκες των πυροσβεστών, αλλά γενικότερα στην πυρασφάλεια της χώρας.
Έχοντας πλήρη συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης μας τόσο απέναντι στους εργαζόμενους όσο και προς
τον Ηπειρώτικο Λαό, θεωρούμε ως επιτακτική ανάγκη την επίτευξη ενός οργανωμένου, σύγχρονου και
αποτελεσματικού συστήματος πυρασφάλειας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας,
όπως και του δασικού πλούτου της χώρας.
Επιβάλλεται λοιπόν να γίνει γνωστό ότι:
 Το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη κρίση από την ημέρα ίδρυσης του από άποψη
περιεχόμενου και προσανατολισμού, που είναι αποτέλεσμα προαποφασισμένων πολιτικών επιλογών
στα πλαίσια των αναδιαρθρώσεων του δημόσιου τομέα.
 Η τεράστια έλλειψη προσωπικού είναι η φυσική απόρροια αυτής της πολιτικής, η οποία δημιουργεί
σοβαρότατες παρενέργειες σε όλους τους τομείς. (4.156 κενές οργανικές θέσεις)
 Κανένας πλέον αντιπυρικός σχεδιασμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί και καμία οργανωτική προσπάθεια
αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης δεν μπορεί να αποδώσει.
 Το δίκτυο πυρασφάλειας που υπάρχει σε όλη την χώρα, κινδυνεύει με κατάρρευση σε περίπτωση
ταυτόχρονης εκδήλωσης μεγάλων συμβάντων.
 Η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών του Σώματος λειτουργούν με το στοιχειώδες προσωπικό,
με αποτέλεσμα κεντρικές υπηρεσίες πόλεων να απαρτίζονται με βάρδιες 4 και 5 ατόμων και τα
αποκεντρωμένα πυροσβεστικά κλιμάκια με 1,2 έως 3 για να αντιμετωπίσουν πληθώρα συμβάντων,
όταν η πυροσβεστική τακτική για λόγους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας προβλέπει 8 άνδρες για
την πρώτη έξοδο, για την αντιμετώπιση ενός μόνου αστικού συμβάντος .
Οι συνέπειες λοιπόν της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται χρόνια τώρα σε τόσο ευαίσθητους τομείς όπως
η πυροπροστασία, η υγεία, η πρόνοια κ.α. ως αποτέλεσμα των περικοπών που προωθούν η κυβέρνηση του
ΠαΣοΚ, η ΝΔ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των αναδιαρθρώσεων στις εργασιακές σχέσεις με σκοπό
την μείωση του εργατικού κόστους, γίνονται εμφανέστατες με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο στον πυροσβεστικό
κλάδο.
Οι πυροσβέστες θα κληθούν για ακόμη μία φορά παρά τις υπουργικές διαβεβαιώσεις, να σηκώσουν με τις δικές
τους πλάτες το βάρος της υλοποίησης του οποιοδήποτε αντιπυρικού σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί επί
χάρτου, όταν για ακόμη μία χρονιά τα κονδύλια για το Π.Σ. είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι κατά 81.349.000
ευρώ.
Είναι καθαρά θέμα συγκυριών των καιρικών φαινομένων και για την περυσινή χρονιά αλλά και για την μέχρι
τώρα πορεία της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η απουσία εκδήλωσης μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Η
καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή της Αττικής τον Αύγουστο του 2009, έφτασε να δείξει από μόνη της το
μέγεθος του προβλήματος όταν τα οργανωμένα συμφέροντα αποφασίσουν να χτυπήσουν.
Πέραν των παραπάνω ένας επιπρόσθετος λόγος που μας υποχρεώνει να απευθυνθούμε και προς το
συγκεκριμένο φορέα, είναι το γεγονός ότι στο διάστημα των τελευταίων ετών εξελίσσεται από την Πολιτική και
Φυσική Ηγεσία, η απόπειρα μεταφοράς αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Π.Σ. στην Τοπική Διοίκηση.
Η εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού που έχει επιταχυνθεί μετά το πέρας των εκλογών στην τοπική διοίκηση,
αφορά την κατάργηση ορισμένων πυροσβεστικών σταθμών και αρκετών κλιμακίων και στη συνέχεια τη
μεταφορά τους σε εθελοντική βάση πλέον στους Δήμους.

Δηλαδή αντί να υλοποιηθούν οι αναγκαίες προσλήψεις σε προσωπικό και να χρηματοδοτηθούν από τον
κρατικό προϋπολογισμό προγράμματα αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων υποδομών του Π.Σ. μετατοπίζεται το
βάρος λειτουργίας και συντήρησης των Π.Κ. ή Π.Υ. στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως προβλέπει νομοσχέδιο του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την μόνη υποχρέωση του Π.Σ. να παραχωρεί μέχρι και 3 μόνιμους
υπαλλήλους για θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης των εθελοντών που θα εξασφαλίζουν οι δήμοι.
Είναι αυτονόητο τι σημαίνει να παραδίδεται η πυρασφάλεια ολόκληρων αστικών κέντρων και η προστασία του
δασικού μας πλούτου στον εθελοντισμό, και ακόμη χειρότερα όταν οι δήμοι με δεδομένη την δυσχερή
οικονομική τους κατάσταση δεν αντέξουν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος, οπότε και θα αναγκάζονται ή να
επιβάλουν επιπρόσθετη φορολογία στους δημότες τους, ή να κλείνουν με δική τους ευθύνη τα Π.Κ. ή Π.Υ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους:
Δεν μπορεί πλέον να αφεθούν στην τύχη τους η προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών,
καθώς επίσης και η προστασία του δασικού μας πλούτου.
Στην προσπάθεια μετατροπής της γης σε εμπόρευμα είναι επιβεβλημένη αναγκαιότητα η συνεργασία όλων των
κοινωνικών φορέων στην βάση επίλυσης αυτών των προβλημάτων, με πρωταρχικό μέλημα την πλατιά και
υπεύθυνη ενημέρωση του Ελληνικού Λαού για το μέγεθος του προβλήματος και στην συνέχεια την ανάπτυξη
κοινής δράσης για να δοθούν λύσεις.
Στα πλαίσια αυτά καλούμε τους κοινωνικούς, πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς, και συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς
και τους υπηρεσιακούς παράγοντες των πυροσβεστών της περιφέρειας Ηπείρου, να πάρουν επίσημα θέση για
τις δυσμενείς διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και να απαιτήσουν την υλοποίηση του πλαισίου αιτημάτων μας
που περιλαμβάνει:
 Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος στη βάση των σύγχρονων αναγκών.
 Ίδρυση Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας με απαραίτητη προϋπόθεση την ενιαία αντιμετώπιση της
πρόληψης, προστασίας, διαχείρισης των δασών, όπως και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
 Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών μέσα από συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα.
 Ακύρωση των ενεργειών παραχώρησης αρμοδιοτήτων του Π.Σ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
χρηματοδότηση των αρμόδιων φορέων από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι μέσα από τα
προγράμματα Σ.Δ.Ι.Τ. όπως υλοποιείται για τις κτιριακές υποδομές του Π.Σ. που προοιωνίζουν ένα
βήμα ακόμη περαιτέρω ιδιωτικοποίησης αρμοδιοτήτων του.
 Καμία κατάργηση πυροσβεστικής υπηρεσίας ή κλιμάκιου που υπάγεται στην περιφέρεια Ηπείρου,
αναβάθμιση των υπαρχόντων υπηρεσιών και κλιμακίων της περιφέρειας και ίδρυση νέων όπου
απαιτείται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάλυψης των συνεχώς διευρυμένων κοινωνικών αναγκών.
 Ανάκληση των αποφάσεων του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την κατανομή της υπηρετούσας
δύναμης, γιατί η μείωση που προκύπτει μέσω αυτής στο δυναμικό των υπηρεσιών και κυρίως των
Πυρ/κων κλιμακίων (από 18 σε 13 θέσεις), θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην πυρασφάλεια των
περιοχών που εδρεύουν και θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλειας τους.
 Επίλυση Θεσμικών και Εργασιακών Αιτημάτων των Υπαλλήλων του Π.Σ.
Επίσης θα παραθέσουμε τις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. όπως έχουν κατατεθεί από τις 19 Δεκεμβρίου 2009
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και όλους τους αρμόδιους
φορείς για το σύνολο των υπηρεσιών της χώρας, με στατιστικά στοιχεία για:
 Την εξέλιξη συμβάντων και δύναμης του Π.Σ. κατά τη διάρκεια των τελευταίων 27 ετών
 Τα πυροσβεστικά οχήματα με κατανομή ανά περιφερειακή διοίκηση
 Το χρονολογικό πίνακα οχημάτων Π.Σ. κατά έτος 1ης κυκλοφορίας
 Τις ελλείψεις σε προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν στην περιφέρεια Ηπείρου.
Για την Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου
τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η
Βλάχος Δημήτριος Ράπτης Ιωάννης

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου
οι περιφερειακοί σύμβουλοι
Κωτσαντής Κώστας Ζιώβας Βασίλης

