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«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ» 

 

  Κύριε Υπουργέ, με την ανάληψη των καθηκόντων σας η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είναι 
υποχρεωμένη να θέσει υπόψη σας, την απαράδεκτη και οξύμωρη κατάσταση που υφίσταται το υπάρχον 
σύστημα εκπαίδευσης, στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος.  
  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.  
  Ως πρόσφατα ενδεικτικά παραδείγματα σας αναφέρουμε τα δύο σοβαρά γεγονότα, που 
διαδραματίστηκαν κατά τη διενέργεια εκπαιδεύσεων του προσωπικού και αφορούν:   

 Τις σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες που υπέστη στην υγεία του συνάδελφός μας από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στο Ηράκλειο Κρήτης, τον 
Δεκέμβριο του 2012.  
Δεκαοχτώ μήνες μετά, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ώστε να 
υπάρξουν περαιτέρω εκτιμήσεις για τη διερεύνηση των αιτιών και να επέλθει η καλύτερη δυνατή 
αποκατάσταση του συναδέλφου.  

 Την έκθεση σε κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας κατά την εργασία, του 
προσωπικού του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων, έπειτα από παράνομη - παράτυπη και αυτοσχέδια 
εκπαίδευση που διενεργήθηκε από την Αξιωματικό της συγκεκριμένης υπηρεσίας τον Ιανουάριο του 2013, 
προσβάλλοντας παράλληλα με τον τρόπο που διενεργήθηκε, την προσωπική και επαγγελματική 
υπόσταση των συναδέλφων μας.       
Επιπλέον στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι μόνο υπήρξε έλλειψη της απαιτούμενης ενημέρωσης 
εντός των νομίμων χρονικών ορίων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 
προς τον άμεσα εμπλεκόμενο συνάδελφο, σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη της διενεργούμενης 
Ε.Δ.Ε. αλλά παράλληλα διενεργήθηκε η τοποθέτηση της συγκεκριμένης Αξιωματικού ως εκπαιδεύτριας, 
στη Σχολή Πυροσβεστών. 

Κύριε Υπουργέ η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ζητά την άμεση παρέμβασή σας:  

 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.    

 Την κατάλληλη στελέχωση με ειδικευμένους εκπαιδευτές και επιστημονικό προσωπικό στο σύνολο 
των υπηρεσιών μας και ιδιαίτερα στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.       

 Τη 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.  

 Τη 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.  

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος 

 

Σημείωση: Σας επισυνάπτουμε σε ηλεκτρονική μορφή προς ενημέρωσή σας, όλες τις παρεμβάσεις των 
συνδικαλιστικών και πολιτικών φορέων για τα συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς και το σύνολο των 
προτάσεών μας για την ουσιαστική αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της υπηρεσίας μας. Είμαστε στη 
διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία.    

http://www.eakp.gr/
mailto:info@eakp.gr

	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      .

