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ΘΕΜΑ: « Ενέργειες του προεδρείου για την διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζόμενων στο Π.Σ. ». 

     

   Στις 20/06/2014 έγινε παρέμβαση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών προς την 

Πολιτική & Φυσική Ηγεσία, μέσω της οποίας αναδείκνυε την απαράδεκτη και οξύμωρη κατάσταση που 

υφίσταται το υπάρχον σύστημα εκπαίδευσης, στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος.  

 Σημειώθηκε ότι η εξέλιξη αυτή απορρέει ως συνέπεια, των μεγάλων και σοβαρών 

ελλείψεων στις υπάρχουσες υποδομές, της ανεπαρκούς και υποτυπώδους εκπαίδευσης στη 

Σχολή Πυροσβεστών, αλλά και της διαχρονικής απουσίας της υπηρεσίας σε τοπικό και 

επιτελικό επίπεδο, από τον τομέα της έρευνας των σύγχρονων δεδομένων και προδιαγραφών.  

 Τόνισε επίσης την αναγκαιότητα για Εκσυγχρονισμό της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας απαιτώντας 

παράλληλα την  λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των Πυροσβεστών. 

 Τέλος, ζήτησε την άμεση παρέμβαση του κυρίου υπουργού για την : 

 Αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε θεωρητικό και πρακτικό 

πλαίσιο, προκειμένου να επιτυγχάνεται η επαρκής εξειδίκευση των υπαλλήλων σε ένα 

ιδιαίτερα δύσκολο επάγγελμα όπως αυτό του πυροσβέστη. 

 Κατάλληλη στελέχωση με ειδικευμένους εκπαιδευτές και επιστημονικό προσωπικό στο σύνολο 

των υπηρεσιών μας και ιδιαίτερα στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 Θέσπιση και εφαρμογή των απαιτούμενων εξειδικευμένων μέτρων προστασίας της υγείας και 

της ασφάλειας του προσωπικού, για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αποφυγή 

εργατικών ατυχημάτων. 

 Χορήγηση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού και μέσων και την άμεση αντικατάσταση του 

υπάρχοντος πεπαλαιωμένου και επιβαρυμένου, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη και επαρκή 

συντήρηση του με ασφαλή πρότυπα. 

Όμως η αδιαφορία των υπεύθυνων απέναντι σε διαχρονικά αιτήματα των υπάλληλων 

του Π.Σ και των συνδικαλιστικών τους φορέων, είναι γνωστή και προκλητική.  

Δυστυχώς πέντε ημέρες μετά την παραπάνω παρέμβαση μας ένα τραγικό γεγονός που συνέβη  

ξημερώματα της 25/06/2014 επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της παράταξης μας, για τις οποίες έχει 

ενημερώσει κατ’ επανάληψη τους αρμόδιους φορείς. Επίσης καταδεικνύει για ακόμη μια φορά, ότι 

είναι επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας, για αναγνώριση του 

επαγγέλματος του πυροσβέστη ως βαρύ, ανθυγιεινό και επικίνδυνο.  

Στην Θεσσαλονίκη, δύο πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο 

νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, όταν στην προσπάθεια κατάσβεσης 
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φωτιάς σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο, εξερράγη η φιάλη υγραερίου με την οποία ήταν 

εφοδιασμένη το όχημα. 

   Εδώ και καιρό, εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας που οδηγούν οι πολιτικές των 

κομμάτων εξουσίας, και της Ε.Ε.,  όλο και μεγαλύτερος αριθμός λαϊκών οικογενειών στρέφεται στη 

μετατροπή των οχημάτων τους σε υγραέριο ως εναλλακτικό καύσιμο κίνησης, αποσκοπώντας στην 

μείωση του κόστους μετακίνησης τους. Έτσι ο αριθμός των τροποποιημένων οχημάτων που 

λειτουργούν με καύσιμο το υγραέριο διαγράφει ραγδαία αύξηση.  

   Μπορεί λοιπόν η υγραέριο-κίνηση να έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας αλλά η 

πολιτεία τηρεί παθητική στάση σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις της, τόσο στην αναγκαία και εκτενή 

ενημέρωση-εκπαίδευση όλων των υπάλληλων του Π.Σ. σχετικά με αυτό το ζήτημα, όσο και στη 

λήψη κανόνων εφοδιασμού διακριτικής σήμανσης  αναγνώρισης  κίνδυνου (κατάλληλων 

προδιαγραφών) των τροποποιημένων αυτών οχημάτων. 

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε από το προεδρείο της ένωσης μας: 

 Να πάρει θέση ενεργώντας άμεσα και προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό την διαφύλαξη 

της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων στο Π.Σ., των οικογενειών τους. 

 Με αφορμή το παραπάνω ατύχημα των συναδέλφων μας, να ζητήσει να εκπονηθούν υπό 

την οργάνωση και επίβλεψη του Αρχηγείου, εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την 

καλύτερη γνώση και κατάρτιση όλων των συναδέλφων για την αντιμετώπιση 

ανάλογων συμβάντων, απαιτώντας παράλληλα τη λήψη κανόνων εφοδιασμού διακριτικής 

σήμανσης αναγνώρισης κίνδυνου (κατάλληλων προδιαγραφών) των τροποποιημένων 

αυτών οχημάτων. 
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