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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 

Ε.Α.Κ.Π 
Της Ένωσης Υπαλλήλων  Πυρ/κου Σώµατος Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας 

__________________________________________________________________________________________

_Κιν. . 6976860551    -   6973353676   -    6972929122    -   6974499691   -   6972202605    ---     E mail:info@eakp.gr 

        

 

ΠΑΤΡΑ   21/08/2012                                   ΠΡΟΣ:  Το Προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας 

                           

                                                                 Κοιν/ση:   1)  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

    2)  Σε όλα τα µέλη του ∆.Σ.                                                                             

    3)  Σε όλες τις παρατάξεις. 

                                              4)  Σε όλα τα µέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας ∆. Ελλάδας. 

                                                                      5)  Στον Νοµικό Σύµβουλο της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας ∆.Ελλάδας.  

    

   

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι του Προεδρείου της ένωσης µας, 

 

κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαµε µαζί σας, προβαίνουµε και στην εγγραφή ενηµέρωσης 

σας  διότι, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα,  λόγω των εξαιρετικά δυσµενών συνθηκών και µεγάλων 

δασικών πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, την ∆ευτέρα 20 Αύγουστου  2012 εκδόθηκε µε εντολή του κ. Αρχηγού 

του Π.Σ. διαταγή µε θέµα: «έναρξη επιφυλακής», προκειµένου να τεθούν σε κατάσταση  Γενικής επιφυλακής 

από Ω: 15:00 της 20-8-2012 οι Υπηρεσίες Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας και 

να επανδρώσουν όλα τα διαθέσιµα οχήµατα και να σχηµατίσουν πεζοπόρα τµήµατα.  

Επίσης, οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Νοτίου 

Αιγαίου και Κρήτης, να θέσουν το προσωπικό τους σε κατάσταση  Μερικής επιφυλακής από Ω: 15:00 της 20-

08-2012 προκειµένου να επανδρώσουν όλα τα οχήµατα, για την διατήρηση της µέγιστης επιχειρησιακής 

ετοιµότητας συµφώνα µε τον επιχειρησιακό τους σχεδιασµό.…… 

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων τονίζουµε ότι εργαζόµενοι στο Π.Σ κατανοούν  την κατάσταση 

που έχουν περιέλθει πολλές περιοχές της χώρας µας που δοκιµάζονται  και συµπάσχουν µε τις 

κοινωνίες των πληγέντων περιοχών. 

 Το φαινόµενο των καταστροφικών πυρκαγιών επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο σχεδόν µε την ίδια ένταση 

και βασική αιτία είναι η εµπορευµατοποίηση της γης που οπλίζει το χέρι των εµπρηστών, αλλά και οι τραγικές 

ελλείψεις που οδηγούν στην υποβάθµιση την Πυροσβεστική και θέτουν σε κίνδυνο ζωές πυροσβεστών. 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, οι Πυροσβέστες καταβάλλουν χρόνια τώρα υπεράνθρωπες 

προσπάθειες  προκειµένου να προστατέψουν την ζωή και την περιουσία των πολιτών που η πολιτεία µε 

τις εγκληµατικές-αντιδραστικές εφαρµοστέες πολιτικές της, έχει αφήσει εκτεθειµένες.  

Έτσι, παρά τον ελλιπή, ταλαιπωρηµένο και κακοσυντηρηµένο προστατευτικό και µηχανολογικό 

εξοπλισµό, τις µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, τα συνεχώς µειωµένα κονδύλια, οι σκληρά εργαζόµενοι 

πυροσβέστες   υποµονετικά και µε αυταπάρνηση  δίνουν σε καθηµερινή βάση µάχη σώµα µε σώµα  και 

µάλιστα κάτω από επισφαλείς συνθήκες εργασίας, µε  εξαντλητικά ωράρια, παράνοµες-αλόγιστες επιφυλακές 

και αρκετές ώρες συσσωρευµένων  απλήρωτων ρεπό, για την προστασία του ανθρώπου όπως και του 

περιβάλλοντος που ζει και δραστηριοποιείται.   
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Αντίθετα, διαχρονικά οι κυβερνήσεις της χώρας προσπαθούν µε ηµίµετρα  να πείσουν τον 

ελληνικό Λαό ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα και ουσιαστικά µέτρα για την προστασία του, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις µε µεγάλη ευκολία µετακυλύουν τις βαρύτατες ευθύνες τους σε άλλους παράγοντες όπως 

π.χ «στον στρατηγό άνεµο», συνεχίζοντας τις καταστροφικές τους πολιτικές. Είναι νωπή στη µνήµη µας η 

προσπάθεια κατάργησης περισσοτέρων από 40 υπηρεσιών, σταθµών, κλιµακίων εκ των οποίων ακόµα 

και ΕΜΑΚ. 

Το Πυροσβεστικό Σώµα θρηνεί µέχρι σήµερα  αρκετά θύµατα που έπεσαν ηρωικά κατά τη εκτέλεση του 
καθήκοντος.   

Αποτελεί προσβολή  στην µνήµη των νεκρών συναδέλφων, η µέχρι και σήµερα µη εξαίρεση  από 
την αναστολή προσλήψεων 6 µελών οικογενειών (τέκνα και σύζυγοι) πεσόντων κατά την εκτέλεση του 
καθήκοντος, όταν στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη έχουν γίνει 8.181 προσλήψεις.  

Είναι υποχρέωση των εκπροσώπων των εργαζοµένων,  να µην   επιτρέψουµε να κυριαρχήσει η 

εύκολη λύση της κατασπατάλησης των δυνάµεων και εξουθένωσης του προσωπικού, προκειµένου να 

καλυφτεί η αδιαφορία της πολιτείας, αλλά και να µπει ένα τέλος στα τραγικά αυτά αποτελέσµατα  που 

επιφέρουν οι  διαχρονικές αντιδραστικές πολιτικές. 

 
Ζητάµε λοιπόν από το Προεδρείο της Ένωσης µας : 
 

v  Λαµβανοµένου υπόψη των αντικειµενικών συνθηκών που επικρατούν ανά περ/ρεια - περιοχή σε σχέση 

µε την ύπαρξη συµβάντων, να προβεί άµεσα και προς κάθε κατεύθυνση σε ενέργειες για την 
αποφυγή άσκοπης καταπόνησης του προσωπικού, όπως επίσης το έκτακτο µέτρο της 
επιφυλακής να εφαρµόζεται στα πλαίσια που ορίζουν οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις.  

v  Να καταγγελθούν επίσης οι τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στο Π.Σ οι οποίες είναι σε γνώση της 
πολιτείας που αδιαφορεί . 

v  Με ενέργειες του να δώσει αφορµή για την έναρξη παρόµοιων διαδικασιών σε πανελλαδικό 
επίπεδο από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

v  Να συγκληθεί άµεσα ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την λήψη σχετικών αποφάσεων.  
 
Υ.Γ: Αναµένουµε ενηµέρωση  για τις ενέργειες  σας. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το µέλος του ∆.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

 

 

Ζαµπάτης  Σπυρίδων 

 

 

 

 

 

 

 


