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Συνάδελφοι 
 

  Το πρώτο πράγμα που όλοι οι υπάλληλοι έμαθαν όταν εντάχθηκαν στις γραμμές του Π.Σ. 
είναι το αρ.1  παρ.2 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. κατά το οποίο: «Προορισμός και αποστολή του 
Πυροσβεστικού Σώματος είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και 
των θεομηνιών». 
 

  Ωστόσο είναι αυτονόητο ότι για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε στο ακέραιο την 
ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου πρέπει πρώτα από όλα να έχει ληφθεί κάθε δυνατό 
μέτρο ασφαλείας για εμάς. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η τήρηση της καθαριότητας στο 
χώρο εργασίας μας, δηλαδή στις εγκαταστάσεις των πυροσβεστικών σταθμών και κλιμακίων. 
 

  Υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι βάση του άρθρου 9 του Νόμου 3144/2003, η 
εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 1568/85, επεκτάθηκε και για το προσωπικό των 
σωμάτων ασφαλείας. Ειδικότερα το άρθρο 17  «Σχεδιασμός Χωρών Εργασίας,» αναφέρει 
εκτός των άλλων υποχρεώσεων του εργοδότη και την « ….. μελέτη των χώρων εργασίας 
για την δημιουργία ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος,» ενώ στο άρθρο 32 «Γενικές 
Υποχρεώσεις Εργοδοτών – Εργαζόμενων,» επισημαίνεται ότι «….. ο εργοδότης έχει 
υποχρέωση να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
εργαζόμενοι από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία τους……». Μάλιστα 
οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται, χωρίς να χρειάζεται κανένα 
κατά νομοθετική εξουσιοδότηση Προεδρικό Διάταγμα, για την εφαρμογή τους. 
 

  Δυστυχώς όμως οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και σε αυτόν τον τομέα, έρχονται σε 
αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες. Μετά την παρέλευση αρκετών ετών κάθε υπάλληλος 
μπορεί να διαπιστώσει ότι η παράδοση της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Π.Σ. σε 
ιδιωτικά συνεργεία ΔΕΝ ωφέλησε στο παραμικρό κανέναν παρά μόνο τους εργολάβους. 
 

  Ως αποτέλεσμα αρκετοί σταθμοί στην Αττική έχουν προσωπικό καθαριότητας μόνο για το 
θεαθήναι, 1-2 ώρες την εβδομάδα, ενώ υπάρχουν και αυτοί που για αρκετούς μήνες δεν 
έχουν καθόλου προσωπικό καθαριότητας με αποτέλεσμα η καθαριότητα να μετακυλίεται 
στις πλάτες των πυροσβεστικών υπαλλήλων, αυξάνοντας ανεπίσημα το καθηκοντολόγιο 
τους. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο πουθενά η καθαριότητα δεν διενεργείται όπως θα έπρεπε 
με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των πυροσβεστών αλλά και των οικείων τους. Το 
επάγγελμά μας είναι ήδη αρκετά επικίνδυνο και δε χρειάζεται φόρτιση με επιπλέον κινδύνους. 
 

Καλούμε το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής να πάρει επίσημα θέση, διεκδικώντας: 
 

1. Την κάλυψη όλων των θέσεων μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας, που μένουν 
κενές λόγω συνταξιοδότησης, με διορισμό νέων μόνιμων υπαλλήλων. 
2. Την κατάργηση του μέτρου παραχώρησης της καθαριότητας σε εργολάβους 
που δεν ωφελεί ούτε εμάς, αλλά ούτε και τους κακοπληρωμένους 
καθαριστές/καθαρίστριες. 
3. Την κάλυψη των αναγκών σε καθαριότητα αποκλειστικά με μόνιμο προσωπικό 
με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 
4. Να δοθεί άμεση λύση και να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για σταθμούς της Αττικής 
που δεν έχουν καθόλου προσωπικό καθαριότητας. 
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