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Θέμα: «Συνθήκες εργασίας και μετρά υγιεινής και ασφάλειας των πυροσβεστών κατά την    

               κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών». 
 

Κύριε Διοικητά, με αφορμή την εκδήλωση της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς στην Βόρεια 

Εύβοια, γίναμε αποδέκτες καταγγελιών από συναδέλφους που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την 

εκτέλεση του δύσκολου έργου τους. Τα θέματα αυτά θα τα θέταμε με αφορμή την προγραμματισμένη 

συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωση μας μαζί σας, αλλά λόγω της αναβολής της και του χαρακτήρα που 

αυτά έχουν, σας τα κοινοποιούμε με το παρόν έγγραφο μας.    

1. Μη χορήγηση κατάλληλης μέριμνας στο προσωπικό  

Στην μεγάλη πυρκαγιά της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα στην περιοχή Φαράκλα στις 

30/07/2016 η διοικητική μέριμνα προς το προσωπικό ήταν ανύπαρκτη, δεν χορηγήθηκε ούτε ένα 

μπουκαλάκι νερό. Επίσης την επόμενη μέρα έγινε διανομή φαγητού στις 17:30 με ένα αγροτικό Ι.Χ. με 

το οποίο μεταφέρονταν πάνω στην καρότσα του χωρίς κανέναν στοιχειώδη κανόνα υγιεινής το 

φαγητό, και λόγω της πολύωρης έκθεσης του στις συνθήκες καύσωνα, είχε επέλθει η αλλοίωση του. 

Το αποτέλεσμα ήταν οι εμπλεκόμενοι πυροσβέστες να αναμένουν νηστικοί και εξαντλημένοι, μέχρι 

τις 23.30΄ της ίδιας ημέρας για να τους χορηγηθεί η επόμενη μέριμνα. 

2. Καταπόνηση του πεζοπόρου τμήματος Στερεάς Ελλάδας  

Με την έναρξη λειτουργίας του πεζοπόρου τμήματος σχηματίστηκαν 3 (τρείς) ομάδες σε κάθε βάρδια 

από 5 με 6 άτομα η κάθε ομάδα. Στα  μέσα Ιουλίου οι ομάδες έγιναν 2 των 8 ατόμων με το σκεπτικό 

να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια των ομάδων. Εν τω  μεταξύ σε κάθε πυρκαγιά που εμπλέκεται το 

πεζοπόρο χωρίζετε σε 2άδες η 3άδες αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το προσωπικό να εκτίθεται σε 

κίνδυνο και η ασφάλεια των ομάδων να μην ισχύει. Στο συμβάν της Βόρειας Εύβοιας το πεζοπόρο 

τμήμα εμπλέκεται από τις 5 πρωί μέχρι την άλλη μέρα στις 2 το μεσημέρι και την επόμενη τίθενται οι 

συνάδελφοι σε επιφυλακή και όχι σε ελευθερία, ενώ την μεθεπόμενη ημέρα εμπλέκονται πάλι στο 

συμβάν στις 05:00 μέχρι τις 2 το μεσημέρι της επόμενης ,δηλαδή σε ένα κύκλο τεσσερισήμισι 

ημερών, συνολικής διάρκειας 108 ωρών, εργάζονται και είναι σε δέσμευση επιφυλακής τις 90 από 

τις 108 ώρες.  
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3. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

  Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία των πυροσβεστών, κατά την διάρκεια 

επέμβασης στην πυρκαγιά στο εργοστάσιο ελαστικών στην Λάρισα στις 21–06–2016, το οποίο 

δραστηριοποιείται στον τομέα ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών και κλήθηκαν να επέμβουν 

συνάδελφοι και από την περιφέρεια μας, ήταν ελλιπή. Οι ελλείψεις εντοπίζονται στο γεγονός ότι δεν 

χορηγηθήκαν φίλτρα και μάσκες στο σύνολο των εμπλεκομένων συναδέλφων, παρά μόνο σε 

ορισμένους από αυτούς. Λαμβανομένου επίσης υπόψη, ότι τα όσα φίλτρα υπάρχουν σαν στοκ σε 

υπηρεσίες, είναι ληγμένα από το 2007 περίπου, άρα άκρως επικίνδυνα προς χρήση. 

Η πλήρη κάλυψη των υπαλλήλων με τον κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό αλλά και ο τακτικός 

ιατρικός έλεγχος και ιδιαίτερα μετά από τέτοιου είδους συμβάντα, θα έπρεπε να αποτελεί βασική 

υποχρέωση της υπηρεσίας για όλους τους εμπλεκόμενους πυροσβέστες, προκειμένου να 

προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν επιπτώσεις στην υγεία τους. 

Κύριε Περιφερειάρχη, ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θεωρούμε ότι: 

 Η έλλειψη προσωπικού και η υποχρηματοδότηση σε όλους τους τομείς λειτουργίας του Π.Σ.,  

έχουν φέρει σε τραγική κατάσταση τις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων στο Πυροσβεστικό 

Σώμα. Για μια ακόμα φόρα το ωράριο μας γίνετε λάστιχο με τις Γενικές επιφυλακές και τα 

υπέρ διευρυμένα ωράρια κατά την εμπλοκή στα συμβάντα, προκειμένου να καλύπτονται 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

 Με βάση τις συνθήκες που επικράτησαν στα συμβάντα, οι καταγγελίες των συναδέλφων που 

συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών αυτών, αποκτούν ιδιαίτερη 

σοβαρότητα γιατί όλοι οι συνάδελφοι επιχειρούν στα συμβάντα έχοντας προμηθευτεί με δικές 

τους δαπάνες εξοπλισμό, γιατί ο υπάρχον είναι κατεστραμμένος (στολές, γάντια, αρβύλα 

κ.τ.λ.) και μεριμνούν τις περισσότερες φορές oι ίδιοι για την επιβίωση τους, βάζοντας δικά τους 

χρήματα για εξοπλισμό και φαγητό.   

Είναι αυτονόητο πλέον ότι οι ανθρώπινες αντοχές όλων μας έχουν προ πολλού  εξασθενήσει. 

Σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας τα προαναφερόμενα σοβαρά ζητήματα και να ενεργήσετε στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ώστε στο μέλλον να μην  επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά σε 

βάρος της υγείας και της ασφάλειας των πυροσβεστών.  

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδος 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας 

Κώστας Κέκης 

 


