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Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2016 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. 
  

 

Με απόφαση της κυβέρνησης και βάση της υπ. αριθμ. 3853 οικ. Φ. 554.1/20/01/2016 Απόφασης του 

Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, παραχωρήθηκαν από τη δύναμη του Πυροσβεστικού 

Σώματος εννέα (9) εξοπλισμένα ασθενοφόρα, στη διάθεση των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. 

Τα ασθενοφόρα είναι απαραίτητα στο Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να διασφαλίζουν την 

άμεση παροχή ιατρικής περίθαλψης από ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στους 

πυροσβέστες, αλλά και σε πολίτες, κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών συμβάντων που 

εμπλέκεται η υπηρεσία μας. 

 Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ασθενοφόρα του Π.Σ. δεν είχαν αξιοποιηθεί όπως έπρεπε, 

οφείλεται στην έλλειψη εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στις 

πυροσβεστικές υπηρεσίες που υπαγόταν. Όλα αυτά είναι απόρροια της υποχρηματοδότησης και της 

έλλειψης των απαιτούμενων δαπανών, που αποτυπώνονται στις συνεχόμενες μειώσεις των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού του Π.Σ., με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ αλλά και 

όλων των προηγούμενων. 

Και από αυτή την εξέλιξη, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. δεν πρόκειται να 

προβεί στην υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 

πυροσβεστών και να τους προστατεύσει από τους πολλαπλούς κινδύνους και τα ατυχήματα που 

απειλούνται, λόγω των συνθηκών της υπηρεσίας τους. 

Επίσης, οι δηλώσεις των Υπουργών της κυβέρνησης, σχετικά με τη «συνεργασία» και την 

«αλληλοσυμπλήρωση» προσωπικού και μέσων, μεταξύ υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου, 

αποκαλύπτουν ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να καλύψει ούτε στο ελάχιστο τις μεγάλες ελλείψεις των 

δημόσιων μονάδων υγείας και της επείγουσας ιατρικής (ΕΚΑΒ), υποβαθμίζοντας κι άλλο τις ήδη 

ανεπαρκείς παροχές.  

Η πολιτική της κυβέρνησης και σε αυτό το ζήτημα, είναι συνέχεια των πολιτικών των κυβερνήσεων 

Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ., που είχαν εφαρμοστεί στο χώρο μας μέσω και της υπ. αριθμ. 57145 οικ. Φ.100.4 

Απόφασης του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος στις 29-10-2013, για σύσταση επιτροπής με σκοπό 

τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος, σε καθήκοντα και αρμοδιότητες 

των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β.  

Η εφαρμογή όλων των αντεργατικών μέτρων στο Δημόσιο, όπως πάγωμα προσλήψεων, 

κινητικότητα, συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανικών θέσεων, θα οδηγήσει σε νέες μειώσεις 

προσωπικού. Αυτή η πολιτική που στο Π.Σ. εφαρμόζεται με την καθιέρωση των 5ετούς θητείας και 

των εποχικών πυροσβεστών έχει δημιουργήσει τις χιλιάδες κενές θέσεις μονίμων πυροσβεστών και 

εγκυμονεί κινδύνους τόσο για εμάς τους πυροσβέστες όσο και για όλο το λαό, αφού με 

συρρικνωμένο προσωπικό και μέσα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας. 

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της 

Ένωσης Αξιωματικών (Ε.Α.Π.Σ.), με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, προσπερνούν και δεν 

αναφέρονται στις κυβερνητικές δηλώσεις και μέτρα που οδηγούν στη συρρίκνωση του δημόσιου 

τομέα, την κινητικότητα των υπαλλήλων, την επιδείνωση των όρων υπηρεσίας και την 

εμπορευματοποίηση των λαϊκών κοινωνικών αναγκών. 

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, παλεύουμε για τη θέσπιση και εφαρμογή των 

απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

Επίσης, διεκδικούμε την κάλυψη της ιατρικής περίθαλψης, στα σύμβαντα που αντιμετωπίζει το 

Πυροσβεστικό Σώμα, σε συνδυασμό με την πλήρη ανάπτυξη του Ε.Κ.Α.Β. με επαρκή και σύγχρονο 
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εξοπλισμό, σε πανελλαδικό επίπεδο και τη στελέχωσή του με το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό, 

στο πλαίσιο ενός Αποκλειστικά Δημόσιου Συστήματος Υγείας. 

Καλούμε τους συναδέλφους μας σε διαρκή αγώνα, για να εμποδίσουμε τη συνέχιση της 

αντιλαϊκής πολιτικής, που στρέφεται ενάντια στο σύνολο των εργαζομένων και των λαϊκών 

στρωμάτων της χώρας. 

Μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και τις απεργιακές συγκεντρώσεις του Π.Α.ΜΕ. στις 4 

Φλεβάρη σε όλη τη χώρα και στην κινητοποίηση των ενστόλων στις 5 Φλεβάρη στην πλατεία 

Κολοκοτρώνη στην Αθήνα στις 16:00, με το πανό και το πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. και της 

Πρωτοβουλίας Αποστράτων. 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 


