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Θέμα: «Συνθήκες εργασίας συναδέλφων στο Νόμο Ζακύνθου»
Κύριε Περιφερειάρχη
Με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιάς στο νησί της Ζακύνθου, γίναμε αποδεκτές γεγονότων τα οποία
μας δημιουργούν έντονο προβληματισμό για τα όσα επακολουθήσουν, κατά την φετινή αντιπυρική
περίοδο σε βάρος των εργασιακών μας συνθηκών, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις σε
προσωπικό, αυτές που υπήρχαν, αλλά και αυτές που δημιουργήθηκαν για να λειτουργήσουν οι Π.Υ. στα
ιδιωτικά αεροδρόμια και τα Π.Κ. στους ιδιωτικούς οδικούς άξονες.
Όπως πληροφορηθήκαμε:
• Κατά την διάρκεια του προαναφερόμενου συμβάντος, κηρύχτηκε επιφυλακή κατά την οποία
συνάδελφοι από την Π.Υ. Α/Δ Ζακύνθου κλήθηκαν να στελεχώσουν πυροσβεστικά οχήματα
που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Ζακύνθου, δίχως να έχουν προηγούμενα την
παραμικρή εξοικείωση με τον συγκεκριμένο μηχανολογικό εξοπλισμό.
• Επειδή η υπηρεσία δεν διέθεσε υπηρεσιακό όχημα για τη μεταφορά τους, γεγονός που αποτελεί
υποχρέωση της, το προσωπικό υποχρεώθηκε να μεταβεί από την Π.Υ. Α/Δ προς την Π.Υ.
Ζακύνθου, με ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς (Ι.Χ.) Δεν αρκεί δηλαδή το ξεσπίτωμα που έχουν
υποστεί και την οικονομική εξόντωση που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μας, καλούνται να
ενισχύσουν και με αυτόν τον τρόπο την πυρασφάλεια της χώρας.
• Υπάλληλοι της Π.Υ. Α/Δ, ενώ ήταν ορισμένοι σε υπηρεσία εντός του αεροδρομίου,
επιχειρούσαν στο συμβάν.
• Αρκετοί συνάδελφοι υποχρεώθηκαν σε υπέρβαση του χρόνου εργασίας και των ανθρώπινων
ορίων τους, αφού εργάστηκαν συνεχόμενα από 30 έως και 50 ώρες, για τον λόγο ότι μετά το
πέρας της αποδέσμευσής τους από το συμβάν ορίζονταν σε υπηρεσία, χωρίς να τους δίνεται
επαρκής χρόνος ξεκούρασης και αναπλήρωσης δυνάμεων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία
και ασφάλεια τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κλήθηκαν να συνδράμουν στο συμβάν,
ακόμη και συνάδελφοι που ήταν ορισμένοι σε ημερήσια ανάπαυση.
• Η διοικητική μεριμνά εξαντλήθηκε στην χορήγηση ενός το πολύ δύο σάντουιτς ανά 24 ώρες
εργασίας με ότι σημαίνει αυτό για την φυσική κατάσταση των συναδέλφων.

Κύριε Περιφερειάρχη
Είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε τα όσα διαδραματίστηκαν σε
βάρος των συναδέλφων μας προκειμένου να καλυφτούν οι τραγικές ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό,
που υφίστανται και στο νησί της Ζακύνθου, όταν με ευθύνη της κυβέρνησης υπήρξε περαιτέρω
αποδυνάμωση της υπηρεσίας.
Το γεγονός ότι το εναπομείναν μόνιμο προσωπικό, στην Π.Υ. Ζακύνθου ανέρχεται συνολικά σε μόλις
είκοσι υπαλλήλους και στο Π.Κ. Ελατίων μόλις σε επτά υπαλλήλους, αποκαλύπτει το μέγεθος της
ζημιάς που έχουν υποστεί οι δομές πυρασφάλειας του νησιού αλλά και της χώρας γενικότερα, προς χάριν
των ιδιωτικών συμφερόντων.
Σας ζητάμε, να μεριμνήσετε ώστε να μην υποχρεωθούν ξανά συνάδελφοι μας να εργαστούν υπό
παρόμοιες επικίνδυνες από κάθε άποψη συνθήκες και να διερευνηθούν τα αναφερόμενα γεγονότα, ως
προς το εύρος και το σκέλος των ευθυνών.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
Ζαμπάτης Σπύρος

