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Θέμα: <<Αποδυνάμωση των υπηρεσιών Π.Υ. Οινοφύτων και Π.Υ. Λιβαδειάς λόγο μετακίνησης
πυροσβεστών με φύλλο πορείας στην Π.Υ. Θήβας για την διεξαγωγή αυτοκινητιστικών αγώνων
επίδειξης ιδιωτών >> .
Συνάδελφοι, πληροφορηθήκαμε ότι μετακινιούνται με φύλλα πορείας υπάλληλοι από την Π.Υ. Οινοφύτων
και από την Π.Υ. Λειβαδιάς προς την Π.Υ. Θηβών για να επανδρώσουν όχημα προκείμενου να παρέχει
πυροπροστασία σε φιλικό αγώνα επίδειξης αυτοκινητιστικών ικανοτήτων DRAGSTER ο όποιος θα
διοργανώνεται με ευθύνη της AC H THIVA DRAG TEAM στο αεροδρόμιο Ίκαρος της Κωπαΐδας Βοιωτίας το
διήμερο 18/19/2/2017.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.) θεώρει απαράδεκτή τακτική να καλύπτονται τα
κενά και οι ελλείψεις που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα και μάλιστα για τέτοιου είδους διοργανώσεις με
τα φύλλα πορείας.
Θα θυμίσουμε ότι είχε δοθεί μεγάλος αγώνας για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές κάλυψης
υπηρεσιακών αναγκών και ειδικά εδώ στην Περιφέρειά μας, όταν το 1998 που έγινε η ανάληψη της
δασοπυρόσβεσης μετακινούνταν συνεχώς από Νομό σε Νομό με φύλλα πορείας δεκάδες συνάδελφοι μας.
Η έλλειψη σε μόνιμο έμψυχο δυναμικό εδραιώνει και ενισχύει συνεχώς την εντατικοποίηση της εργασίας
με οποιονδήποτε τρόπο. Η παράταξή μας έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη τις τραγικές και επικίνδυνες
ελλείψεις που παρουσιάζονται. Δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό το πυροσβεστικό έργο θέτουν σε
αυξημένο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων όταν μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις
δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν ούτε οι στοιχειώδεις δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται και
αποτυπώνονται στο Π.Δ. 210/1992 και σε κάθε σχετικό ως προς το σκέλος αυτό υπόμνημα ενεργειών.
Ωστόσο και αυτό το γεγονός καταδεικνύει την αναγκαιότητα της μονιμοποίησης των πενταετών και
συμβασιούχων πυροσβεστών που δοκιμάζονται αυτές τις ημέρες.
Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση πρόκειται για μία πρωτοβουλία ιδιωτών, που θα προβούν σε αγώνες
που περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των διοργανωτών
΅ χρονομετρημένες «κόντρες» στα 0-400μ. για αυτοκίνητα ΅
Μιλάμε λοιπόν για την ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων, όπου το οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί με τα
συγκεκριμένα αγωνιστικά αυτοκίνητα, προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση άμεσου
απεγκλωβισμού, και με ότι συνεπάγεται αυτό για τους εμπλεκόμενους συναδέλφους από πλευράς
αναζήτησης ευθυνών όταν κάτι δεν πάει καλά.
Ζητάμε από το προεδρείο της Ένωσης να παρέμβει στον Κο Περιφερειακό Διοικητή και προς κάθε
κατεύθυνση άμεσα, για την ορθολογική διευθέτηση παρόμοιων ζητημάτων.
Για την Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας
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