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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

     Κ.  Υπουργέ και κ. Αρχηγέ 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών  θέτοντας ως άμεσο στόχο και ως πρωταρχικό της σκοπό 
να προωθήσει την αναβάθμιση της πυροπροστασίας του Νομού Λακωνίας και Νήσου Κυθήρων και 
γενικότερα την καλυτέρευση της παροχής Υπηρεσιών από το Πυροσβεστικό Σώμα στους Λάκωνες και 
Κυθήριους πολίτες, απευθύνεται σε εσάς ενημερώνοντάς σας και προβάλλοντάς σας συγκεκριμένο πλαίσιο 
Αιτημάτων. 
Είμαστε στην αρχή της 20ης  Αντιπυρικής περιόδου μετά την ανάθεση της Δασοπυρόσβεσης  στο 
Πυροσβεστικό Σώμα και παρ΄όλα αυτά το Πυροσβεστικό Σώμα ως Υπηρεσία προστασίας του Πολίτη από τις 
τεχνολογικές και φυσικές καταστροφές, ως Υπηρεσία με πρωταρχικό σκοπό τη διάσωση της ΖΩΗΣ των 
πολιτών από τις καταστροφές αυτές,  έχει    αποδυναμωθεί από  την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών 
που εφαρμόστηκαν. Έχει καταγραφεί πλέον μέσα από τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν 
την χώρα σε βάθος 20ετίας, ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Συμβάντων, καθότι οι 
ελλείψεις σε προσωπικό και μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, είναι τέτοιες που δυσκολεύουν 
την διεκπεραίωση  του έργου μας και την επιτυχία της αποστολής μας.  
Τα προβλήματα, σας  είναι γνωστά,  όπως γνωστές, σας είναι και οι διαχρονικά συνεχιζόμενες περικοπές 
τις Υπηρετούσας δύναμης του Νομού σε προσωπικό, όπου παρ’όλες τις περικοπές θέσεων εξακολουθούμε 
να έχουμε κενά σε προσωπικό. 
Η Λακωνία ευρίσκεται στην ΠΡΩΤΗ ζώνη επικινδυνότητας από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών και 
βλάστησης και το κυριότερο έχει κηρυχθεί ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ (Π.Δ. 575/80).  

Ζητάμε από εσάς κ. Υπουργέ αλλά και από εσάς κ. Αρχηγέ: 

1) Να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών που 
υπάρχουν στην πυρασφάλεια της χώρας και του Νομού Λακωνίας. Καθώς επίσης και την άμεση 
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων Συναδέλφων πενταετών και εποχικών  

2) Την άμεση αναβάθμιση της Π.Υ. Σπάρτης σε σταθμό Β΄ Τάξης. 
3) Την κάλυψη των κενών της Π.Υ. Γυθείου (λόγω της μετακίνησης προσωπικού στους εθελοντικούς 

Σταθμούς έχουν δημιουργηθεί κενά). 



4) Την κάλυψη των κενών της Π.Υ. Αρεόπολης. 
5) Την κάλυψη των κενών της Π.Υ. Μολάων και ποιο συγκεκριμένα με οδηγούς αλλά και την 

αναβάθμισή της σε σταθμό Γ΄ Τάξης καθότι διαθέτει των 2ο μεγαλύτερο τομέα ευθύνης στο Νομό 
μετά την Π.Υ. Σπάρτης. 
Με έκπληξη διαπιστώσαμε την διαταγή μετάθεσης, από την Π.Υ. Μολάων, 2 οδηγών Πενταετής 
υποχρεώσεις. Το δε Κλιμάκιο, της Π.Υ. Μολάων (Π.Κ. Νεάπολης) απέχει 60 χιλιόμετρα μακριά με 
κάκιστο οδικό δίκτυο όπου περνά μέσα από αρκετά χωριά με χρονικό ορίζοντα αμφότερης άμεσης 
ενίσχυσης την μία ώρα. 

6) Την άμεση κάλυψη των κενών της Π.Υ. Μολάων με Αξιωματικούς, όπου αντί να Υπηρετούν 3εις  
Αξιωματικοί, βάσει οργανογράμματος, εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο Υπηρετούν ΜΟΝΟ 2 (δύο). 
Στην προκειμένη περίπτωση οι συγκεκριμένοι Συνάδελφοι  Διοικητής – Υποδιοικητής  ΔΕΝ 
΄΄επιτρέπετε΄΄ ούτε να αρρωστήσουν καθότι ο όγκος των μελετών πυρασφάλειας είναι τεράστιος 
αλλά και είναι αδύνατον να εφαρμόσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό  πυροπροστασίας, 
κρόνων, περιπολικών κτλ. 

7) Την άμεση πρόβλεψη και ο ορισμός θέσης και τοποθέτησης  Αξιωματικού στο Π.Κ. Νεάπολης καθότι 
οι ανάγκες είναι τέτοιες όπου ενδεικτικά θα σας αναφέρουμε: 
α) Τις συνέπειες από την πυρκαγιά του 2015 (60 οικίες με ολική ή μερική καταστροφή και με 
χιλιάδες στρέμματα καμένης γης). 
Β) Σύμφωνα με σχετικά στατιστικά στοιχεία, η διέλευση των αυτοκινήτων από το Π.Κ. Νεάπολης 
προς τους τουριστικούς προορισμούς  για την Ελαφόνησο και τα Κύθηρα  για το 2016 ανέρχεται σε 
100 χιλιάδες οχήματα τον χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος αριθμός οχημάτων έχει διέλευση 
πρώτα από την Π.Υ. Μολάων όπου η συγκεκριμένη Υπηρεσία επιβαρύνεται και τον τουριστικό 
προορισμό της Μονεμβασίας με ότι αυτό συνεπάγεται.   

8)  Την κάλυψη των κενών του  Π.Κ. Κυθήρων με Μόνιμο Προσωπικό καθότι διαθέτει έντονη 
τουριστική δραστηριότητα και πλούσιο φυσικό κάλλος και ως νησί είναι εξαιρετικά δύσκολη η όποια 
ενίσχυση δυνάμεων από την ηπειρωτική Ελλάδα.  
Κύριε Υπουργέ κ. Αρχηγέ. 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ζητά να δώσετε επιτέλους λύσεις στα όσα σας 
παραθέτουμε στο έγγραφο μας, έτσι ώστε να είναι εφικτός και υλοποιήσιμος ο Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός του Νομού. Οι προτάσεις μας είναι εφικτές και θα συμβάλλουν στην ασφάλεια των 
πολιτών και του φυσικού πλούτου της περιοχής μας. Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες  πριν είναι 
αργά.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Λακωνίας 

Καργάκος Γρηγόριος 


