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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  

Με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Άγιο Γεώργιο 

Αυλωναρίου στην Κύμη, Σκύρο, Δύστο,  Φύλλα Χαλκίδας και Κάρυστο κ.τ.λ., έρχονται στο προσκήνιο, 

για μια ακόμα φορά, τα σοβαρά προβλήματα της μειωμένης χρηματοδότησης, των ελλείψεων σε 

προσωπικό, της απαράδεκτης κατηγοριοποίησης τριών διαφορετικών σχέσεων του προσωπικού στην 

υπηρεσία, της αύξησης των νέων αρμοδιοτήτων.  

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε ένα ακόμα επιπρόσθετο εμπόδιο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε 

τα τελευταία χρόνια, που είναι οι κλιματολογικές αλλαγές. Νοέμβριος μήνας και το καλοκαίρι καλά 

κρατεί !!!  

Καλούμαστε να καλύψουμε όλα τα παραπάνω προβλήματα, με σωρεία επιφυλακών, με την 

εξοντωτική πρόσθετη και απλήρωτη εργασία μας ακόμα και μετά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, 

την στιγμή που το προσωπικό έχει μειωθεί περεταίρω, αφού οι συνάδελφοι εποχικοί πυροσβέστες έχουν 

απολυθεί.  

Τα αποτελέσματα γνωστά. Καταπόνηση του προσωπικού και των πεζοπόρων τμημάτων της Στερεάς 

Ελλάδας,  ελλιπή έως ανύπαρχτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μη χορήγηση κατάλληλης μέριμνας για το 

προσωπικό.     

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Ε.Α.Κ.Π.), έχει 

επανειλημμένα ασχοληθεί με τα σοβαρά αυτά προβλήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει από όλους μας 

κατανοητό, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη δύσκολη αυτή κατάσταση, 

παθητικά. 

Δεν μπορεί να αναθέτουμε τη λύση των προβλημάτων που καθημερινά βιώνουμε στην υπηρεσία μας, σε 

άλλους και να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων, 

μαζί και της σημερινής. 

Σοβαρές είναι οι ευθύνες των συνδικαλιστικών ηγεσιών της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων. 

Με την τακτική που ακολουθούν εξαντλούν την αγωνιστικότητά τους, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας με 

την συμμετοχή μόνο του προεδρείου της ομοσπονδίας, με την παρουσία τους στους «κοινωνικούς 

διαλόγους» κ.α. Εκφυλίζουν με αυτόν τον τρόπο το συνδικαλιστικό κίνημα, καλλιεργούν κλίμα 

μοιρολατρίας και  ηττοπάθειας, με αποτέλεσμα την αδράνεια και την αποστασιοποίηση  των 

πυροσβεστών.  

Έχουν ευθύνη γιατί έχουν συμβάλει στο πέρασμα των αντιλαϊκών πολιτικών. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι   

  Χρειάζεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, να αναδειχθούν, να 

οργανωθεί ο αγώνας για την επίλυσή τους με την ενεργό συμμετοχή όλων μας. 

Χρειάζεται η ενίσχυση και η στήριξη της Ε.Α.Κ.Π. που σταθερά και αταλάντευτα, στέκεται δίπλα 

στους πυροσβέστες. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας 
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