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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου, εν ώρα καθήκοντος, του Πυροσβέστη Πενταετούς 

Υποχρέωσης Π. Ε. του Κ, 49 ετών, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή 

Παρόριο, του Δήμου Λεβαδέων, στο Νομό Βοιωτίας, η Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας εκφράζει τα 

θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου.          

Ο θάνατος του συναδέλφου, σε συνδυασμό με το τροχαίο ατύχημα που συνέβη σε όχημα αλλαγής 

της Π.Υ. Θήβας, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς με ελαφριά τραυματισμένο τον συνάδελφο 

που επέβαινε σε αυτό, καθώς από τύχη γλίτωσε την ζωή του, ενώ οδηγούσε μόνος του κατά από την 

επιστροφή του από συμβάν στην Κάρυστο  

Αποδεικνύει : 

 Για άλλη μία φορά την έλλειψη σε προσωπικό που καλύπτεται  με την υπερεργασία μας. 

 Την άνιση μάχη που δίνουμε με τις φλόγες μέσα σε δύσκολες συνθήκες, που σε συνδυασμό με 

την υποχρηματοδότηση σε όλους τους τομείς λειτουργίας του Π.Σ.  έχει φέρει σε τραγική 

κατάσταση τις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων στο Πυροσβεστικό Σώμα.  Το ωράριο 

μας  γίνετε για πολλοστή φορά λάστιχο, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζετε το Π.Σ. και το 

σύστημα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας της χώρας. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει τονιστεί την ανάγκη κάλυψης των κενών 

οργανικών θέσεων και συνεχίζει τον αγώνα της για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

πυροσβεστών. 

O τακτικός ιατρικός έλεγχος, η καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και οι συνέπειες που 

προκαλούνται μακροπρόθεσμα στην υγεία μας από την έκθεση μας σε χημικά, καπνούς, τροχαία 

ατυχήματα κ.τ.λ., η έλλειψη των απαραιτήτων μέτρων προστασίας και οι συνέπειες της 

εντατικοποίησης της εργασίας, θα έπρεπε να αποτελεί βασική υποχρέωση της υπηρεσίας για την 

μελέτη όλων των παραπάνω παραμέτρων, για το πόσο ευθύνονται για τους τραυματισμούς και τους 

θανάτους των πυροσβεστών, ώστε να μην καταχωρούνται ως τυχαία περιστατικά. 

Το τραγικό αυτό περιστατικό καταδεικνύει με το χειρότερο τρόπο την απαξίωση των εκάστοτε 

κυβερνήσεων, αλλά και της σημερινής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., απέναντι στο επάγγελμα του 

πυροσβέστη και την πεισματική τους άρνηση για την θεσμοθέτηση και εφαρμογή των διατάξεων 

για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, καθώς και την ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα -

επικίνδυνα και ανθυγιεινά. 

Καλούμε: 

 Την Πολιτική Ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει άμεσα την 

θεσμοθέτηση και εφαρμογή των διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια. 

 Την Φυσική Ηγεσία και όλους τους υπεύθυνους υπηρεσιακούς παράγοντες να λάβουν σοβαρά 

υπόψη τους τα προαναφερόμενα ζητήματα και να ενεργήσουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 

τους, ώστε στο μέλλον να μην  επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά σε βάρος της υγείας και της 

ασφάλειας των πυροσβεστών.  

 Ζητάμε την συνταξιοδότηση των μελών της οικογένειας του συναδέλφου, όπως ισχύει και για 

τις περιπτώσεις θανάτου του μόνιμου ένστολου προσωπικού εν ώρα υπηρεσίας.  

Ζητάμε να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη νομοθεσία (κώδικας πολεμικών συντάξεων) για όλους 

τους συναδέλφους, 5ετους θητείας και συμβασιούχους, όπως εφαρμόστηκε και στην περίπτωση 

του τραυματισθέντα συναδέλφου 5ετους θητείας από τη Μυτιλήνη, σύμφωνα και με απόφαση του 

Ν.Σ.Κ.  
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 Το προεδρείο της Ένωσης Στερεάς Ελλάδας να προβεί σε κάθε ενέργεια προς πάσα κατεύθυνση 

για την αναζήτηση των πραγματικών αιτίων και την εξεύρεση οριστικών λύσεων. 

Καλούμε και όλους τους συναδέλφους να δυναμώσουν τον αγώνα μας για να διεκδικήσουμε αυτά 

που δικαιούμαστε στον εργασιακό μας χώρο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής μας 

στους αγώνες του λαού, για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ρήξης και ανατροπής με τις 

πολιτικές που στοχεύουν να καταργήσουν όσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα μας έχουν 

απομείνει. 
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