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ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

Ε.Α.Κ.Π.  
        .  Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Λακωνίας και Νήσου Κυθήρων   . 

 

Σπάρτη  14/06/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   Με επισκέψεις σε όλη τη χώρα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
επιδιώκει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, γύρω από την οργάνωση της δασοπυρόσβεσης και της 
δασοπροστασίας. Στην προσπάθεια αυτή επιχειρώντας την απόκρυψη των σοβαρών διαχρονικών 
πολιτικών ευθυνών, αποπροσανατολίζοντας τον Ελληνικό λαό, υποπίπτει σε συνεχόμενες αντιφάσεις.  

   Επιχειρώντας να προετοιμάσει το έδαφος για τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από μια πιθανή 
«θερμή» αντιπυρική περίοδο τόνισε πως «Φέτος θέλει προσοχή, να μην καούμε. Να είμαστε 
εξηγημένοι». 

   Όμως σε πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή στις 20/05/13, αναφερόμενος στην «υποτιθέμενη 
επάρκεια» του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, δήλωσε ότι ο αριθμός των υπηρετούντων 
υπαλλήλων (μονίμων – συμβασιούχων 5ετούς θητείας – εποχικών συμβασιούχων), υπερβαίνει τις 
προβλεπόμενες οργανικές πάνω από χίλιους πεντακόσιους και δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. 

   Διαφαίνονται πλέον ξεκάθαρα σύμφωνα με τις οδηγίες Ε.Ε. – τρόικας, οι σχεδιασμοί της 
κυβέρνησης για απολύσεις και για τον συγκεκριμένο τομέα. 

   Αποκρύφτηκε όμως το γεγονός, ότι η τεχνητή μείωση της οργανικής δύναμης των υπαλλήλων 
του Π.Σ. επήλθε από τις πολιτικές επιλογές των εκάστοτε κυβερνήσεων, με αποκορύφωμα την 
εφαρμογή του νόμου 3938/2011 που κατήργησε 4.000 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, 
καθιστώντας μη υλοποιήσιμο τον οποιοδήποτε σχεδιασμό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με 
την υπάρχουσα δύναμη.  

   Μόνο στο Νομό Λακωνίας εκτός των παραπάνω «χάθηκαν» ακόμα 24 θέσεις μόνιμου 
προσωπικού σύμφωνα με την νέα διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος από τις 
31/12/2012, για την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες. Με 
αυτό το τέχνασμα φαίνεται να μην υπάρχουν κενά στο Νομό πλέον.  

   Επιπλέον η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς και από τις παράνομες αποφάσεις για 
αποσπάσεις που διενεργεί το Συμβούλιο Μεταθέσεων, αποδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τον 
Νομό αφού καλείται το εναπομείναν προσωπικό να βάλει πλάτη για άλλη μια αντιπυρική περίοδο, με 
απλήρωτη υπερεργασία έχοντας ήδη παρακαταθήκη, άδειες τριών ετών και περίπου 12.000 
οφειλόμενα οκτάωρα ανάπαυσης.  

   Τα παραπάνω αποδεικνύονται και από την πρόσφατη επίσκεψη του Κυρίου Υπουργού στον νομό 
Μεσσηνίας και συγκεκριμένα στην Πύλο κατά τη σύσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πύλου–Νέστορος για τα προβλήματα ασφάλειας και δασοπυρόσβεσης στην περιοχή, όπου 
δηλώθηκε χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη 2/06/13: «Σας παρακαλώ όλους βοηθήστε. Όχι μόνο τους 
πυροσβέστες, δεν μπορούνε μόνοι τους, δεν φτάνουνε, ούτε τα αεροπλάνα φτάνουνε». 

   Επίσης σύμφωνα και με την νέα διαταγή του Α.Π.Σ. στης 03/06/2013 για την απασχόληση 
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης για την εργασία αυτών για υπερωρίες, νυχτερινές ώρες καθώς 
και κατά τη διάρκεια Κυριακών και αργιών, οι εγκεκριμένες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών 
προς κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης, δεν φτάνουν ούτε για τον πρώτο μήνα εάν έχουμε 
φωτιές με τον ίδια συχνότητα έτσι όπως αρχίσαμε φέτος.  
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   Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και σε ότι αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις υλικοτεχνικές 
υποδομές της υπηρεσίας. Σε πρόσφατη επίσκεψη του κ. Αρχηγού του Π.Σ. μαζί με τον κ. Γ.Γ.Π.Π. 
στην υπηρεσία της Π.Υ. Σπάρτης, μας επεσήμαναν παραδεχόμενοι το τεράστιο πρόβλημα της 
συντήρησης των οχημάτων, ότι αναμένετε διαγωνισμός για την αντικατάσταση των επικίνδυνων  
ελαστικών σε αρκετά οχήματα του Νομού, εκ των οποίων ορισμένα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. 
Κάποια όμως από αυτά θα παραμείνουν στην ίδια κατάσταση και θα κληθούν για να αντιμετωπίσουν 
πυρκαγιές κινούμενα στο οδικό δίκτυο του Νομού με ότι αυτό συνεπάγετε. Ακόμα μας είπαν να 
κάνουμε υπομονή και ότι θα μας χορηγηθούν επιτέλους καινούριες στολές και μπότες έπειτα από 
αρκετά χρόνια. Ακόμα τα περιμένουμε.....      

   Σε όλα τα ανωτέρω έρχονται να προστεθούν  και οι έμμεσες απειλές από τις δηλώσεις του  κ. 
Σαμαρά που είπε στης 13/05/2013 ‘’Προσωπικά θα είμαι πολύ αυστηρός αν διαπιστώσω 
αδυναμίες ή αδράνεια του κεντρικού μηχανισμού ή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
πρόληψη ή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών’’.               

   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Λακωνίας κόντρα στην αδράνεια και τον 
συμβιβασμό που επιδεικνύουν οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού και στο χώρο των 
εργαζομένων στο Π.Σ. θα συνεχίσει τον αγώνα στο πλευρό του εργατικού κινήματος, για την πλήρη 
ρήξη και ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων και της 
τρικομματικής κυβέρνησης, που επιδεινώνουν ολοένα και περισσότερο την εργασιακή ζωή των ίδιων, 
αλλά και των οικογενειών τους. 

   Επίσης η Ε.Α.Κ.Π. Λακωνίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί την Ένωση να αναλάβει  
τις ευθύνες της και να πράξει  το καθήκον της έτσι όπως οφείλει. Ακόμα να συμμετέχει δυναμικά 
συμβάλλοντας στην μαζικότητα των κινητοποιήσεων εντός της αντιπυρικής, έτσι όπως πρότεινε η 
Ε.Α.Κ.Π. στο 15ο Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. Πρόταση η οποία καταψηφίστηκε από τις 
υπόλοιπες παρατάξεις που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – 
Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες – Πρώτα Πυροσβέστες), με τη δικαιολογία των μελλοντικών 
επαφών με πολιτικά κόμματα, από αντιπροσωπεία του διοικητικού συμβουλίου του δευτεροβάθμιου 
συνδικαλιστικού οργάνου!!!  

   Ο Πυροσβέστης πλέον δίνει διπλή μάχη, απέναντι στις αδηφάγες φλόγες που καλείται 
να σβήσει, αλλά και στη πυρκαγιά της καθημερινότητας που καίει τη ζωή του. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Νομού Λακωνίας 
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