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Θέμα: «  Έγγραφη αναλυτική ενημέρωσή μας για προβλήματα  που υφίστανται σε Π.Υ. &  Π.Κ. 
διοικητική σας ευθύνης και για περαιτέρω ανάγκες αυτών». 
  
Κύριοι Διοικητές, 
 
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα δίνει καθημερινό 
αγώνα για την ανάδειξη και την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 
Πυροσβεστικό Σώμα, τόσο σε εργασιακά ζητήματα όσο και σε ζητήματα της υλικοτεχνικής υποδομής 
του. 
 
  Επίσης, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του πυροσβεστικού 
προσωπικού που καλείται να επιτελέσει την αποστολή του κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς 
συνθήκες. 
  
  Η προστασία του φυσικού μας πλούτου, της ζωής και της περιουσίας του Ελληνικού Λάου δεν είναι 
δυνατόν να βασίζεται στο φιλότιμο, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία των Πυροσβεστών.  
 
  Απαιτείται η ανάπτυξη των φορέων δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης με σύγχρονες υποδομές, 
με αρτιότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού και επάρκεια σε προσωπικό προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους και η ασφάλεια του εμψύχου δυναμικού τους.  
 
  Οι ευθύνες για την εγκατάλειψη των δομών πρόληψης και πυρόσβεσης, για την απαξίωση 
των αρμόδιων φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της 
Τοπικής Διοίκησης), για τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα και για την υποχρηματοδότηση 
τους, βαρύνουν και την σημερινή κυβέρνηση. 
 
 Συνεχίζουμε αγόγγυστα τον δύσκολο αλλά λυτρωτικό αγωνιστικό δρόμο μέσω του οποίου θα 
διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματα των πυροσβεστών και την ενίσχυση των υπηρεσιών του 
δικτύου πυροπροστασίας της χώρας, προς όφελος του λαού.   
 
Από εσάς ζητάμε να μας ενημερώσετε εγγράφως και αναλυτικά για : 
 

  Κάθε πρόβλημα που υφίσταται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και σε Πυροσβεστικά 
Κλιμάκια της διοικητική σας ευθύνης (κτηριακές  εγκαταστάσεις, καθαριότητα, μηχανολογικό 
εξοπλισμό, έλλειψη προσωπικού, συσσωρευμένα ρεπό, Μέσα Ατομικής Προστασίας, κ.ο.κ.) και 
για περεταίρω ανάγκες αυτών. 

 
  Αυτή μας η κίνηση υλοποιείται σε συνδυασμό με τον ευρύ διάλογο που αναπτύσσουμε 
συνεχώς με τους συναδέλφους μας, για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, επιζητώντας 
μια πολύπλευρη ενημέρωση που θα συντελέσει στην καταγραφή κάθε προβλήματος και ανάγκης, 
ακόμη και αυτών που μπορεί δημιουργούνται εξαιτίας της ύπαρξης διαφόρων ιδιαιτεροτήτων. 
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