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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

    Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας, στις 
11/09 ζήτησε συνάντηση εργασίας αντιπροσωπείας της παράταξής μας, με τους κύριους Διοικητές 
ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας, ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νίας και Π.Υ. Αγρινίου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες 
τραυματισμού των δύο συναδέλφων από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου, αλλά και για την διεξαγωγή 
διαλόγου για ζητήματα που αφορούν υπηρεσίες και προσωπικό της διοικητικής τους ευθύνης.  
    Οι Διοικητές ανταποκρίθηκαν θετικά και η συνάντηση υλοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου. Αφού εξέφρασαν 
την πικρία τους για την αρνητική αυτή εξέλιξη επιβεβαίωσαν ότι και οι τρεις βρίσκονταν στην περιοχή εκδήλωσης 
του συμβάντος. Οι τοποθετήσεις τους σχετικά με τον τραυματισμό των συναδέλφων κινήθηκαν σε περιορισμένο 
πλαίσιο, λόγω ότι αναμένεται η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).   
   Η αντιπροσωπία της Ε.Α.Κ.Π. επισημαίνοντας τις διαχρονικές ευθύνες της πολιτείας, δήλωσε την 
αγανάκτηση της για το γεγονός και ότι θα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις γύρω απ’ την αναζήτηση και 
απόδοση ευθυνών, αλλά και γύρω από την πορεία της υγείας των δύο άτυχων συναδέλφων μέχρι την 
πλήρη αποκατάσταση τους. Καταδίκασε, την άρνηση των κυβερνήσεων να εντάξουν το επάγγελμα μας στα 
Βαρέα - Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά και να εκδοθούν τα απαιτούμενα διατάγματα για την υγιεινή και ασφάλεια της 
εργασίας στο Π.Σ. για την αποτροπή επαγγελματικού κινδύνου.   
   Παράλληλα ζήτησε την τήρηση αυξημένων κανόνων και μέτρων για την  προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας της εργασίας για τους πυροσβέστες, αναδεικνύοντας τις τραγικές ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, 
την υποστελέχωση των υπηρεσιών,  την εντατικοποίηση της εργασίας και τις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει, την 
καταστρατήγηση ωραρίου μέσω παράνομων ή αλόγιστων επιφυλακών, τις ελλείψεις - την παλαιότητα και την 
κακοσυντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τις ελλείψεις σε οργάνωση και συντονισμό,   την αναγκαιότητα (και 
θέση της παράταξης)  για ετήσιο τεχνικό έλεγχο από τα κρατικά Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των οχημάτων της υπηρεσίας και 
την απαίτηση της για ακινητοποίηση όσων απ’ αυτά παρουσιάζουν προβλήματα, μέχρι την πλήρη και 
πιστοποιημένη αποκατάστασή τους κ.ά.  
   Στο συνολικότερο πλαίσιο του διαλόγου τέθηκε και το ζήτημα των ακατάλληλων κακοσυντηρημένων και 
σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνων για την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων κτηριακών 
εγκαταστάσεων, όπως και για την ασφάλεια των σταθμευμένων υπηρεσιακών οχημάτων, λόγω απουσίας 
κατάλληλων στεγασμένων χώρων στάθμευσης (γκαράζ) ή λόγω ανεπάρκειας των ήδη υπαρχόντων. Επίσης, έκανε 
ξεκάθαρη τη θέση της για κατάργηση όλων των προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που 
ενισχύουν την ιδιωτικοποίηση τομέων του Π.Σ. και άμεση χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των υποδομών, 
αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
  Τέλος, δόθηκαν στους παραπάνω διοικητές αντίγραφα των προτάσεων της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης 
Πυροσβεστών, για το βασικό πλαίσιο θεσμικών - οικονομικών αιτημάτων - κανονισμού μεταθέσεων των 
υπαλλήλων του Π.Σ., κλπ. 
 Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων διεξήχθη διάλογος με τους συναδέλφους των Π.Υ. Μεσολογγίου 
και Π.Υ. Αγρινίου για τα παραπάνω και για γενικότερα προβλήματα που μας απασχολούν. 
  Η Ε.Α.Κ.Π. καλεί τους συνάδελφους να: 

  Βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να καταδικάσουν τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις και την Ε.Ε., και εξαθλιώνουν την ζωή του λαού και να μην τρέφουν αυταπάτες από κόμματα 
που είναι ταυτισμένα με την γραμμή που υπηρετεί η κυβέρνηση αλλά και από κάθε κόμμα που υπηρετεί 
την κερδοφορία. Συνέπεια αυτών των διαχρονικών αντεργατικών - αντιλαϊκών πολιτικών είναι και η 
υποβάθμιση του δικτύου πυροπροστασίας με αποτέλεσμα, έκτος των άλλων, τραυματισμούς και 
θανάτους συναδέλφων.  

  Γυρίσουν την πλάτη στις ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που υπηρετούν αυτές τις πολιτικές 
και να συσπειρωθούν μαζί της, συνεχίζοντας τον αγώνα για την δημιουργία ενός ισχυρού και σύγχρονου 
συστήματος πυρασφάλειας της χώρας, σε συνδυασμό  με το απαιτούμενο ασφαλές επίπεδο εργασιακών 
συνθηκών. 

  Οργανωθούν άμεσα και να ισχυροποιήσουν την πάλη τους προετοιμασμένοι να υπερασπίσουν τα 
δικαιώματά τους.   
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