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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ   
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

  Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, μια μέρα πριν την ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση των 

Ομοσπονδιών και των Ενώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, το προεδρείο της Ομοσπονδίας, η Ένωση 

Αξιωματικών (Ε.Α.Π.Σ.) και η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Π.Σ. διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο 

«Πνευμονολογικές Παθήσεις Πυροσβεστών» που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ξεκαθαρίζει καταρχήν, ότι δεν διαφωνεί με την 

πραγματοποίηση μιας ημερίδας, για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα. 
  

  Το πρόβλημά μας όμως, δεν είναι μόνο να ενημερωθούμε από επιστημονικές εταιρείες, για τις 

παθήσεις από τις οποίες κινδυνεύουμε ως πυροσβέστες, να αρρωστήσουμε ή και να πεθάνουμε. 

  Η Ε.Α.Κ.Π. θεωρεί ότι η Ομοσπονδία θα έπρεπε να στρέψει τον προσανατολισμό της πέρα από 

την ενημέρωση, στην προβολή και την ανάδειξη των αιτιών που δημιουργούν αυτά τα σοβαρά 

προβλήματα. Θα έπρεπε να αναδείξει ότι οι μεγάλες ελλείψεις που έχει το Π.Σ. σε προσωπικό, 

εξοπλισμό, υποδομές, μέσα ατομικής προστασίας, οφείλονται στη μεγάλη μείωση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, που επέβαλλαν όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις και η σημερινή. Στην 

υποχρηματοδότηση του Π.Σ. από τις κυβερνήσεις, οφείλεται η έλλειψη μέτρων προστασίας μας 

και η αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών.  

  Στα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε ούτε καν η υπάρχουσα νομοθεσία, 

για την προστασία της υγείας και ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Π.Σ. όπως 

προβλέπουν οι νόμοι 3144/2003 και 3850/2010. Επίσης, δεν θεσμοθετήθηκαν τα μέτρα προστασίας 

της υγείας και ασφάλειας μας στα συμβάντα.  

  Ποια ήταν η αντίδραση του προεδρείου της Ομοσπονδίας για όλα αυτά; Ποια αγωνιστική 

ενέργεια έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ για τα σοβαρά ζητήματα της 

Υγείας και της Ασφάλειας, για τους επαγγελματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε 

καθημερινά στην υπηρεσία μας; Τι έχει κάνει για να προστατεύσει τους συναδέλφους από τους 

τραυματισμούς και τα ατυχήματα εν ώρα υπηρεσίας που αυξάνονται συνεχώς, λόγω των 

μεγάλων ελλείψεων (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λπ.) και των συνεχόμενων επιφυλακών και της 

υπερεργασίας (30ωρα, 40ωρα κ.ο.κ.) κατά τη διάρκεια των συμβάντων;  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι    

  Και για αυτό το σοβαρό ζήτημα, που αφορά το σύνολο των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε στην 

υπηρεσία μας, απαιτείται να οργανωθεί αγώνας για να διεκδικήσουμε την πλήρη εφαρμογή και 

διεύρυνση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας. 

  Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση, να γίνει η καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και των 

θανάτων των συναδέλφων μας, που οφείλεται σε αυτές. Να μας ενημερώσουν για τον αριθμό των 

θανάτων των συναδέλφων από τα συγκεκριμένα αίτια και για το προσδόκιμο ζωής των πυροσβεστών, 

με επίσημες στατιστικές μελέτες.   

  Χαρακτηριστικά και πρόσφατα τραγικά παραδείγματα είναι οι 3 θάνατοι συναδέλφων μας την 

προηγούμενη αντιπυρική περίοδο, από καρδιακά προβλήματα, καθώς και οι 3 θάνατοι 

συναδέλφων στη Χίο για τους ίδιους λόγους, πριν από 4 περίπου χρόνια. Όπως και οι δεκάδες 

τραυματισμοί κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών συμβάντων, αλλά και σοβαρά 

προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεων όπως συνέβη στον συνάδελφο από τη 

Μυτιλήνη .  
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  Επίσης, καταγγέλλουμε τη νέα μεθόδευση που επιχειρείται από συνδικαλιστικούς φορείς στο ωράριο 

εργασίας των πυροσβεστών, με αφορμή τη δήθεν προστασία της υγείας και της ασφάλειας στα 

επιχειρησιακά συμβάντα. Το διασπαστικό σωματείο των πτυχιούχων πυροσβεστών προτείνει το 

12ωρο ως ωράριο εργασίας στις πυρκαγιές, τις διασώσεις, τις παροχές βοήθειας κ.λπ. Η πρόταση 

αυτή σε συνδυασμό με τις μεγάλες ελλείψεις που έχει το Π.Σ. κυρίως σε μόνιμο προσωπικό, δίνει 

την καλύτερη αφορμή στην κυβέρνηση να επιχειρήσει να επιβάλλει το συγκεκριμένο ωράριο 

(12ωρο) ως τακτικό ωράριο εργασίας, όχι μόνο στα συμβάντα αλλά και κατά την υπηρεσία μας 

στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και τα κλιμάκια.  

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η κατάσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι οξυμμένη με τα τεράστια κενά που υπάρχουν σε μόνιμο 

προσωπικό. Πρόσφατα επιβεβαιώθηκε η άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην μονιμοποίηση, 

ακόμα και των συναδέλφων Πενταετούς Υποχρέωσης που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.  

  Η Ε.Α.Κ.Π. αγωνίζεται καθημερινά ώστε να δυναμώσει ο αγώνας και η διεκδίκηση των 

πυροσβεστών για τα παραπάνω προβλήματα. Για να μην μας αρπάξουν ό,τι μας έχει απομείνει 

από τα δικαιώματά μας. Σε αυτό τον αγώνα καλούμε κάθε συνάδελφο που δεν ανέχεται άλλο την 

αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης  και την  τακτική του προεδρείου της Ομοσπονδίας, που 

καλλιεργεί τον εφησυχασμό, την αναμονή, στάση πολύ βολική για να περνάνε τα μέτρα στις 

πλάτες των πυροσβεστών χωρίς να συναντάνε αντίσταση. Η λύση βρίσκεται στην οργάνωση στις 

ενώσεις μας, τη συλλογική διεκδίκηση με στόχο: 

 Αύξηση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Προμήθεια ειδικού και 

εξειδικευμένου εξοπλισμού όλων των τύπων και αντικατάσταση του ήδη πεπαλαιωμένου και 

επιβαρυμένου, καθώς και προμήθεια αξιόπιστου ατομικού εξοπλισμού σε όλο το πυροσβεστικό 

προσωπικό, για πάσης φύσεως  συμβάντα. 

 Άμεση κάλυψη των κενών θέσεων και μονιμοποίηση των συναδέλφων Πενταετούς 

Υποχρέωσης και των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με σταθερές σχέσεις στην υπηρεσία. 

 Ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα – Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά. 

 Επίσημη καταγραφή και ανάλυση των ατυχημάτων στην υπηρεσία καθώς και των 

επαγγελματικών ασθενειών. 

Οι θέσεις της Ε.Α.Κ.Π. όπως αναλύονται στην ανακοίνωση, κατατέθηκαν και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 13-2-2017. 

Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 


