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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟ  

  

Οι καταστροφές που προκάλεσαν οι δασικές πυρκαγιές που έπληξαν και φέτος αρκετές περιοχές της 

πατρίδας μας (Αττική, Εύβοια, Χίος κ.α.) και συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο στην περιοχή της 

Θάσου, επιβεβαιώνουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο όλες τις προειδοποιήσεις, τις καταγγελίες και τις 

διαμαρτυρίες της Ε.Α.Κ.Π. για τις μεγάλες ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην πυρασφάλεια της 

χώρας. 

Κατεστραμμένα σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένων 

δασικών εκτάσεων, είναι τα αποτελέσματα της συνεχούς υποχρηματοδότησης του Π.Σ., αλλά και των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Δασική Υπηρεσία, Πολιτική Προστασία) με συνέπεια την απουσία έστω και 

της στοιχειώδους πρόληψης. 

Οι διαμαρτυρίες που πραγματοποίησε η Ε.Α.Κ.Π. μέσα στην αντιπυρική περίοδο στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη και σε Περιφερειακό επίπεδο, ανέδειξαν για ακόμα μια χρονιά τα 

προβλήματα και τους κινδύνους που παρουσιάζονται στους πυροσβέστες, στη ζωή, στην περιουσία 

του ελληνικού λαού και του δασικού μας πλούτου, από την πολιτική που εφαρμόζει και η σημερινή 

κυβέρνηση στον συγκεκριμένο τομέα.  

Διαμαρτυρηθήκαμε για τις μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, για τη διατήρηση των παλιών 

οχημάτων, για τις ελλείψεις στα εναέρια μέσα, στον εξοπλισμό, τις υποδομές, την απουσία βασικών 

μέτρων προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειά μας, τα μέτρα πρόληψης, αλλά και μέσων ατομικής 

προστασίας. Διεκδικήσαμε λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία μας 

καθώς και ενίσχυση των υπηρεσιών του δικτύου πυροπροστασίας της χώρας, για να υπάρξει ασφαλής 

αντιπυρικός σχεδιασμός προς όφελος του λαού. 
 

Και φέτος, για εμάς τους πυροσβέστες, χειροτερεύουν και εντατικοποιούνται συνεχώς οι συνθήκες 

που εργαζόμαστε. Συνεχίζεται η πολύωρη υπηρεσία στα συμβάντα και η καταπόνηση του 

προσωπικού. Πολλαπλασιάζονται οι τραυματισμοί των συναδέλφων μας εν ώρα υπηρεσίας. Πέντε 

συνάδελφοι τραυματίστηκαν μόνο στην πυρκαγιά της Θάσου, λίγες μέρες μετά τους τραυματισμούς 

άλλων τριών συναδέλφων έπειτα από ανατροπή παμπάλαιου πυροσβεστικού οχήματος, κατά την 

αποχώρηση από πυρκαγιά στην περιοχή της Καβάλας. Δύο συνάδελφοί μας έχασαν τη ζωή τους εν 

ώρα υπηρεσίας, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί όλους τους συναδέλφους να οργανώσουν τον 

αγώνα τους για την επαρκή πυρασφάλεια και πυροπροστασία, την αναβάθμιση και την πλήρη κάλυψη 

των αναγκών του Π.Σ. Σε κάθετη αντίθεση με την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας των πυροσβεστών, τις 

υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις και τις περισσότερες πρωτοβάθμιες Ενώσεις, που με την 

αποσιώπηση των σοβαρών προβλημάτων, τη συνειδητή αγωνιστική τους απραξία διευκολύνουν όλες τις 

κυβερνήσεις να συνεχίσουν την πολιτική που υποβαθμίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και τις εργασιακές και 

υπηρεσιακές μας σχέσεις. 

Διεκδικούμε αγωνιστικά όλα όσα μας στερούν και μας εμποδίζουν να κάνουμε με ασφάλεια και 

επάρκεια την υπηρεσία μας, απαιτούμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών για εμάς και τις 

οικογένειές μας. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία   
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