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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Ιούνη συνάντηση στελεχών της Εκτελεστικής
Γραμματείας του ΠΑΜΕ με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.
Μαυρόπουλο Τάσο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν
στο πυροσβεστικό σώμα μπροστά στην αντιπυρική περίοδο.
Το ΠΑΜΕ κατάθεσε το παρακάτω υπόμνημα :
Έχουμε ήδη διανύσει τον πρώτο μήνα, της αντιπυρικής περιόδου 2015. Είναι
νωπές και ανεξίτηλες στη μνήμη μας, οι τραγικές συνέπειες από τις καταστροφικές
πυρκαγιές των προηγούμενων χρόνων.
Ο λαός μας, αλλά και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν
πληρώσει βαρύ τίμημα, με την απώλεια ανθρώπινων ζωών και μεγάλων
καταστροφών στο δασικό πλούτο αλλά και σε περιουσίες που είχαν φτιαχτεί με
κόπους και στερήσεις.
Οι τραγικές αυτές συνέπειες, δεν μπορούν να μας αφήσουν αδιάφορους και θα
αγωνιστούμε στο μέτρο των δυνάμεών μας για την εξάλειψή τους. Πολύ περισσότερο
μάλιστα όταν οι ανακοινώσεις που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, από αρμόδιους
συνδικαλιστικούς και μαζικούς φορείς των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος,
περιγράφουν μια επικίνδυνη κατάσταση για τους ίδιους τους πυροσβέστες και κατ΄
επέκταση για όλο το λαό.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Η πολιτική της Ε.Ε που υλοποίησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις
οδήγησαν στην υποβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας σε βάρος της
ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.
Εφάρμοσαν πολιτική έντασης της εμπορευματοποίησης των δασών,
εκχώρησης αρμοδιοτήτων για τη διαχείρισή τους σε μονοπωλιακούς ομίλους,
με αντιλαϊκές - αντιδασικές αλλαγές στη νομοθεσία, με διαδικασίες εξπρές για
την "αξιοποίηση" των δασικών οικοσυστημάτων και υδάτινων πόρων από το
κεφάλαιο, με ελλείψεις σε μόνιμο δασικό προσωπικό και σε υλικοτεχνική
υποδομή.
2. Οι κρατικές δαπάνες για την πρόληψη και για την καταστολή των δασικών
πυρκαγιών, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Οι μειώσεις
συνολικά στους κρατικούς προϋπολογισμούς συγκριτικά από το 2009 μέχρι και
τη φετινή χρονιά, ανέρχονται περίπου στο ύψος των 135 εκατομμυρίων ευρώ.
Το 2009 οι δαπάνες ήταν 499.601.293 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός για το
2015 προβλέπει δαπάνες ύψους 367.889.000 εκατ. ευρώ.
3. Τα τελευταία χρόνια καταργήθηκαν περισσότερες από 4.000 θέσεις μόνιμου
προσωπικού. Μόνο την τριετία 2011-2013 αποχώρησαν από την
Πυροσβεστική περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες λόγω συνταξιοδότησης.
Η αριθμητική εξέλιξη του μόνιμου προσωπικού της πυροσβεστικής είναι
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φθίνουσα με την ταυτόχρονη προώθηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και
συνεπώς με διαφορετικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για το
προσωπικό. Παράλληλα συρρικνώνεται διαρκώς το χρονικό διάστημα
απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών, που προσλαμβάνονται τη θερινή
περίοδο.
Υπάρχουν απλήρωτες ώρες υπηρεσίας καθώς και μεγάλος αριθμός
χρωστούμενων ρεπό στο προσωπικό.
Οξυμμένα είναι τα προβλήματα σε υποδομές και εγκαταστάσεις, συνέπεια της
υποβάθμισης της συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Ανάλογη κατάσταση παρουσιάζει και ο ατομικός εξοπλισμός των
πυροσβεστών, με μεγάλες ελλείψεις ακόμη και σε βασικά εφόδια όπως οι
στολές υπηρεσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες για προμήθεια ειδών
υπόδησης ενώ το 2014 ήταν 520.000 χιλ. ευρώ για το 2015 οι δαπάνες που
προβλέπονται είναι 498.000 χιλ. ευρώ.
Δώδεκα χρόνια έχουν μεσολαβήσει από τη δημοσίευση του Ν. 3144/03 που
προέβλεπε με το άρθρο 9 την δυνατότητα να εφαρμοστεί ο Νόμος 1568/1985
για την Υγιεινή και Ασφάλεια των υπαλλήλων και στην Πυροσβεστική, μετά από
μακρόχρονους αγώνες των πυροσβεστών, και μέχρι σήμερα δεν έχουν
δημοσιευθεί τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.
Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο απαιτεί από την κυβέρνηση:
 Κατάργηση των αντιδασικών νόμων και των οδηγιών της Ε.Ε. Απαγόρευση
κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας των μονοπωλιακών ομίλων στα
δάση.
 Να επανέλθουν κατ΄ αρχήν οι δαπάνες για το Πυροσβεστικό Σώμα στα
προ- κρίσης επίπεδα του 2009.
 Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμων πυροσβεστών, με
σταθερές και ενιαίες υπηρεσιακές σχέσεις για όλο το προσωπικό της
Πυροσβεστικής.
 Να δημοσιευθούν άμεσα τα Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με την Υγιεινή
και Ασφάλεια.

