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στο Πυροσβεστικό Σώμα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Π.Σ.
ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με τις 2 παρεμβάσεις που πραγματοποίησε στις
11 - 2 - 2015 και στις 23 - 6 - 2015, στο Αρχηγείο Π.Σ. και στο Υπουργείο αντίστοιχα, ζήτησε να
ενημερωθεί εγγράφως εάν κατοχυρώνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι συνάδελφοι οδηγοί που
εκτελούν δρομολόγια με τα υπηρεσιακά βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς καυσίμων και ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις απρόβλεπτων καταστάσεων (τροχαία ατυχήματα κ.ο.κ.), όταν δεν κατέχουν την
προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάρτα επικίνδυνου φορτίου (A.D.R.).
Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος μας απέστειλε στις 26-6-2015 απάντηση για το συγκεκριμένο
θέμα (βλέπε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.), από την οποία απορρέει ότι η γενικότερη ισχύουσα
νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, δεν ορίζει με πλήρη σαφήνεια
την κατοχύρωση των συναδέλφων οδηγών και για το λόγο αυτό άλλωστε σχεδιάζεται η
αναθεώρηση της νομοθεσίας του Π.Σ. σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή πρότυπα.
Είναι δυνατόν όμως, σύμφωνα με την απάντηση του Αρχηγείου, οι οδηγοί του Π.Σ. να εκτελούν
δρομολόγια με τα οχήματα μεταφοράς καυσίμων χωρίς να διαθέτουν την κάρτα επικίνδυνου
φορτίου (A.D.R.), λόγω του προορισμού και της αποστολής του σώματος (προστασία της ζωής και
της περιουσίας των πολιτών και του κράτους), εφόσον όμως λαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα
μέτρα ασφαλείας.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα παρακολουθεί την πορεία του ζητήματος, σχετικά
με τις εξελίξεις στην τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να κατοχυρωθούν πλήρως οι
συνάδελφοί που εκτελούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια μεταφοράς καυσίμων.
Μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος όμως, η απάντηση του Αρχηγείου Π.Σ. αποτελεί
το μοναδικό έγγραφο για το συγκεκριμένο θέμα και καλό θα είναι οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι να
την έχουν στο αρχείο τους.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

