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Θέμα: «Καταπόνηση προσωπικού Π.Κ. Δερβενοχωρίου». 

 

Συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου θέτω υπόψη σας τα παρακάτω, προκειμένου να 

προβείτε σε σχετικές ενέργειες: 

Μετά από επικοινωνία με συναδέλφους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δερβενοχωρίων, η 

παράταξη μας πληροφορήθηκε ότι για δεκάτη πέμπτη ημέρα το προσωπικό που Πυροσβεστικού 

Κλιμάκιου, υποχρεώνεται να εργάζεται σε 24ωρη εργασία μέρα παρά ημέρα με αποτέλεσμα  οι 

αντοχές των πυροσβεστών να έχουν φτάσει στα όρια τους, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς 

κινδύνους τόσο για την ζωή τους όσο και για την αποτελεσματικότητα τους.  

Αυτό που είναι γνωστό πλέον είναι ότι το συμβάν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά παραμένει 

όμως σε μερική επιφυλακή ο Νομός Βοιωτίας . 

Με  δεδομένο λοιπόν το γεγονός, ότι  ο νομός Βοιωτίας παραμένει σε μερική επιφυλακή για  την 

φύλαξη της καμένης περιοχής και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων και όχι για την άμεση 

αντιμετώπιση συμβάντος σε εξέλιξη, δεν δικαιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση, ότι οι 

υπάλληλοι του συγκεκριμένου κλιμακίου θα πρέπει να εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες, κατά 

παράβαση κάθε σχετικής διάταξης περί χρόνου εργασίας και ανάπαυσης.   

Σημειωτέων ότι δημιουργείτε κατ’ επέκταση μεγάλο πρόβλημα στην χορήγηση των 

προγραμματισμένων αναπαύσεων και των κανονικών αδειών των υπαλλήλων του Π.Κ. 

Δερβενοχωρίων.    

Για τους παραπάνω λόγους η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας ζητά να παρέμβετε 

στην Περιφερειακή Διοίκηση και κάθε αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο, ώστε να διευθετηθεί το 

πρόβλημα άμεσα και κατά τρόπο ώστε, οι απαιτήσεις φύλαξης της περιοχής για τυχόν 

αναζωπυρώσεις, να γίνεται από τις εν υπηρεσία δυνάμεις του συνόλου των όμορων υπηρεσιών 

εντός του Νομού, μέσα όμως στα πλαίσια του χρόνου εργασίας τους,  χωρίς να  υποχρεώνεται 

σε επιπλέον πρόσθετη εργασία  κανένας υπάλληλος αν οι συνθήκες δεν το επιβάλουν.  
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