
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
.            Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος             .

Τηλ.: 6978520351 - 6934865812,  fax: 2674022211,  web site: www.eakp.gr,  e-mail: info@eakp.gr
                                                                                                                          

                                                                                                                        Αθήνα 19 Αυγούστου 2018

                                                           Προς : Κύριο Υπουργό Εσωτερικών Σκουρλέτη Παναγιώτη

                                                       Κοιν/ση: Κύριο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο
                                                                       Ματθαιόπουλο Βασίλειο
                                                                       Πολιτικούς φορείς - Μ.Μ.Ε. - Εργαζόμενους στο Π.Σ.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟ ΛΑΟ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Κύριε Υπουργέ

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (19-8-2018),  οκτώ (8) πυροσβεστικά οχήματα με  16
πυροσβέστες από την Ήπειρο, μετέβηκαν σε πυροσβεστικές υπηρεσίες της Πελοποννήσου (Κόρινθος,
Πάτρα). Στις περιοχές που μετέβησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν υπάρχει καμία πυρκαγιά σε
εξέλιξη.  Στάλθηκαν  εκεί  για  την  πιθανότητα  εκδήλωσης  δασικής  πυρκαγιάς, με  αφορμή  τον
δείκτη επικινδυνότητας που υπάρχει στις περιοχές αυτές. Με λίγα λόγια,  κλήθηκαν να καλύψουν
πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες  λόγω της  έλλειψης  προσωπικού που  υπάρχει  στις  υπηρεσίες  της
Πελοποννήσου, όπως και όλης της χώρας. που και η κυβέρνησή σας διατηρεί και διευρύνει συνεχώς.

Οι  συνάδελφοι  μας,  άυπνοι  και  ταλαιπωρημένοι  από το  πολύωρο ταξίδι  από τα  μεσάνυχτα  του
Σαββάτου καλούνται για ακόμα μια φορά να εργαστούν συνεχόμενα 30 και 40 ώρες, αυτή τη φορά
όμως  χωρίς  να  υπάρχει  δασική  πυρκαγιά σε  εξέλιξη.  Καλούνται  να  ξεκουραστούν  μέσα  στις
εγκαταστάσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών.  Δηλαδή σε χώρους που σε καμία περίπτωση δεν
πληρούν ούτε στο ελάχιστο τις προϋποθέσεις για ξεκούραση και στις περισσότερες υπηρεσίες η
διαβίωση τους πραγματοποιείτε κάτω από άθλιες κυριολεκτικά συνθήκες. 

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της τακτικής που ακολουθείτε από την κυβέρνηση σας και τη
φυσική  ηγεσία  του  Πυροσβεστικού  Σώματος,  μετά  τις  καταστροφικές  πυρκαγιές  στην  Αττική.
Στέλνετε  πυροσβέστες  από όλη σχεδόν  τη χώρα σε  περιοχές  που δεν  έχει  εκδηλωθεί  δασική
πυρκαγιά,  μόνο  και  μόνο  με  αφορμή  την  ύπαρξη  πιθανότητας  εκδήλωσης  πυρκαγιάς.
Πυροσβέστες από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία βρίσκονται στην Εύβοια, αλλά και στην Αττική,
παρότι οι πυρκαγιές έχουν σβήσει εδώ και μέρες. Επίσης πυροσβέστες από τη Μακεδονία βρίσκονται
στην Βοιωτία και από περιοχές της Πελοποννήσου στάλθηκαν σήμερα το πρωί στην Κόρινθο.  Όλοι
αυτοί οι συνάδελφοι, όταν δεν εργάζονται «ξεκουράζονται» μέσα στις πυροσβεστικές υπηρεσίες ή
σε  στρατόπεδα. Όσοι  συμμετείχαν  σε  κατάσβεση  πυρκαγιών,  αντιμετώπισαν  εκτός  από  τους
κινδύνους, τις αντίξοες συνθήκες εργασίας και την ελλιπή μέριμνα που υπάρχει για την ξεκούρασή
τους έπειτα από 30 και 40 ώρες δουλειάς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και την ελλιπή χορήγηση
φαγητού και νερού.

Κύριε Υπουργέ με την τακτική σας αυτή αποδυναμώνεται ολόκληρες περιφέρειες και περιοχές,
οι  οποίες  δεν  θα  μπορέσουν  να  ανταποκριθούν  επαρκώς σε  περίπτωση  εκδήλωσης  μεγάλων
συμβάντων, όχι μόνο δασικών πυρκαγιών, αλλά και σοβαρών αστικών συμβάντων όπως πυρκαγιών σε
βιομηχανικές  μονάδες κ.α.  Επιχειρείτε  με αυτόν τον τρόπο να καλύψετε τις  πολιτικές ευθύνες
όλων των κυβερνήσεων και της δικής σας, που είναι υπεύθυνες για:

 Την έλλειψη της απαιτούμενης κρατικής χρηματοδότησης, για την ουσιαστική πυρασφάλεια
και πυροπροστασία. 

 Την  πλήρη  απουσία  της  πρόληψης  των  δασικών  πυρκαγιών  και  των  απαιτούμενων
αντιπυρικών έργων.

 Την  υποβάθμιση  και  αποδυνάμωση  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  και  όλων  των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών πρόληψης των δασικών πυρκαγιών (Δασική Υπηρεσία, υπηρεσίες

http://www.eakp.gr/


της  Πολιτικής  Προστασίας),  λόγω  των  τεράστιων  ελλείψεων σε  προσωπικό,  υποδομές,
εξοπλισμό και μέσα. 

 Τη διατήρηση και διεύρυνση της αντιδασικής νομοθεσίας, που μετατρέπει τα δάση και τις
δασικές εκτάσεις σε πεδία κερδοφορίας για επιχειρηματικούς ομίλους.

Αποπροσανατολίζετε  το  λαό  από  τη  βασική  αιτία  του  προβλήματος. Για  να  μπορέσετε  πιο
εύκολα  στη  συνέχεια  να  προωθήσετε  την  περαιτέρω  αποσάθρωση  της  πυρόσβεσης  και  της
πυρασφάλειας, με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων τους σε δήμους,  περιφέρειες,  μη κυβερνητικές
οργανώσεις και ιδιώτες. 

Τα  αποτελέσματα  των  πρακτικών  που  ακολουθείτε  με  τις  συνεχόμενες  μετακινήσεις
πυροσβεστικών δυνάμεων τα έζησαν πρόσφατα οι  κάτοικοι  της  Εύβοιας, με  την  καταστροφή
πλέον των 10 χιλιάδων στρεμμάτων δάσους και δασικών εκτάσεων και παρά το γεγονός ότι πριν από
την  έναρξη της  πυρκαγιάς  είχαν  αποσταλεί  στην  περιοχή  πυροσβέστες,  σχεδόν  από  τη  μισή
Ελλάδα. Να συνυπολογίσουμε επίσης και το γεγονός, ότι δεν υπήρξε ταυτόχρονα και άλλη μεγάλη
δασική πυρκαγιά εκτός από αυτή στην Εύβοια. Εάν συνέβαινε αυτό, είναι σίγουρο πως ο λαός
μας θα βίωνε ανάλογες δραματικές καταστάσεις, με αυτές που έζησαν οι κάτοικοι της Ανατολικής
Αττικής.

Κύριε Υπουργέ

Οι πυροσβέστες δεν αρνήθηκαν ποτέ να συνδράμουν και να εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις
για  να  προστατεύσουν  το  λαό  μας,  τις  περιουσίες  και  το  φυσικό  μας  πλούτο.  Για  το  λόγο  αυτό
μετρούν δεκάδες  νεκρούς  και  εκατοντάδες  τραυματίες  εξαιτίας  της  προκλητικής  αδιαφορίας
όλων των κυβερνήσεων μαζί και της σημερινής, που με την πολιτική τους έχουν την αποκλειστική
ευθύνη για τις ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, οχήματα, εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας,
μέτρων για την υγεία και ασφάλεια στα συμβάντα. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών
όμως, κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες έχοντας απέναντι τους όλα αυτά τα εμπόδια που
αναφέραμε, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τις καταστροφικές συνέπειες αυτών των πολιτικών.

Έχουμε απωλέσει αρκετά εργασιακά δικαιώματα όλα αυτά τα χρόνια, εργαζόμαστε ακατάπαυστα
στα συμβάντα με απάνθρωπα ωράρια και χωρίς τη στοιχειώδη διοικητική μέριμνα και υποστήριξη. 

Η  κυβέρνησή  σας  όπως  και  οι  προηγούμενες,  μας  υποτιμά  και  μας  απαξιώνει  συνεχώς.
Αλήθεια,   ποιους  άλλους  δημόσιους  υπαλλήλους  τους  στέλνετε  να  εργαστούν  εκατοντάδες
χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους, χωρίς να τους παρέχετε ξενοδοχειακό ή άλλο κατάλληλο
κατάλυμα  για  ξεκούραση  και  τους  αναγκάζεται  να  διαμείνουν  μέσα  στις  υπηρεσίες  τους  ή  στα
στρατόπεδα; 

Η κυβέρνησή σας όπως και οι προηγούμενες  αρνείται να μας πληρώσει για τις υπερωρίες όπως
όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους και μας δίνει σε αντάλλαγμα ρεπό. Γι αυτό το λόγο
άλλωστε, επειδή  δουλεύουμε δωρεάν την υπερεργασία μας, το ωράριο γίνεται λάστιχο εξαιτίας
των συνεχόμενων επιφυλακών, γι αυτό γίνονται οι συνεχόμενες μετακινήσεις για ενίσχυση άλλων
περιφερειών ακόμα και όταν δεν υπάρχουν πυρκαγιές σε εξέλιξη, γι αυτό και ταλαιπωρούμαστε
επιπλέον και χωρίς λόγο. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα συνεχίσει με τον αγώνα της να αναδεικνύει τα
σοβαρά ζητήματα και να διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα  προς όφελος των πυροσβεστών, της
προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού και του φυσικού μας πλούτου. Συνεχίζουμε να
παλεύουμε  για  τη  δημιουργία  ενός  αποτελεσματικού  μηχανισμού  για  τη  θωράκιση  της
πυροπροστασίας  της  χώρας,  με  κρατική  ευθύνη  και  χρηματοδότηση.  Την  ενίσχυση  του
Πυροσβεστικού Σώματος και την ικανοποίηση των αιτημάτων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των
πυροσβεστών.

Θα  διεκδικήσουμε  και  θα  απαιτήσουμε  άμεσα  όμως,  να  σταματήσουν  οι  επιχειρησιακές
τακτικές που στην ουσία αποτελούν κινήσεις πανικού και βάζουν σε επιπλέον κινδύνους το λαό,
τον δασικό μας πλούτο και τους πυροσβέστες. 

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