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ΑΘΗΝΑ 4 Μαρτίου 2013                                            Προς: Κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
                                                                                               του Πολίτη Δένδια Νικόλαο 
                                                                                

                                                                      Κοιν/ση:   1ον  Κο Υπουργό Υγείας Λυκουρέντζο Ανδρέα                                                                                        
                                                                                        2ον  Κο Αρχηγό Π.Σ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο 
                                                                                        3ον  Κο Υπαρχηγό Π.Σ. Παπαγεωργίου Βασίλειο 
                                                                                        4ον  Κο Γενικό Επιθεωρητή Π.Υ. Βορείου Ελλάδος 
                                                                                               Αντιστράτηγο Καραλιά Ιωάννη                                                                                                                             
                                                                                        5ον  Κο Διοικητή Π.Δ.Π.Υ. Βορείου Αιγαίου 
                                                                                               Αρχιπύραρχο Σερεντέλλο Αθανάσιο  
                                                                                        6ον  Κο Διευθυντή Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας                   
                                                                                               του Α.Π.Σ.  
                                                                                        7ον  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. -  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Πολιτικούς Φορείς                    
                                                                                               Πρωτοβάθμιες Ενώσεις - Εργαζόμενους Π.Σ. 
 

Θέμα: «Αιφνίδιοι συνεχόμενοι θάνατοι συναδέλφων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Χίου» 
 

   Κύριε Υπουργέ 
   Με την υπ. αριθμ. 172/20-2-2013 ανακοίνωση της η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 
νομού Χίου, σας ενημέρωσε για το θλιβερό γεγονός των τριών αιφνίδιων θανάτων υπαλλήλων των 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νησιού, σε διάστημα λιγότερο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη της 
καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή τον Αύγουστο του 2012, καθώς και για την ιδιαίτερη 
ανησυχία που προκλήθηκε στους υπηρετούντες συναδέλφους των υπηρεσιών του ομώνυμου νησιού, 
εξαιτίας της συγκεκριμένης δυσμενούς εξέλιξης.  
   Το τοπικό συνδικαλιστικό όργανο χωρίς καμιά υποστήριξη από την πολιτεία και τους κρατικούς 
φορείς, προσπαθώντας να ερευνήσει και να ερμηνεύσει εάν τα αίτια θανάτου των συναδέλφων σε τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα οφείλονται σε παρενέργειες που προκλήθηκαν από την μεγάλη πυρκαγιά του 
καλοκαιριού, απεύθυνε έκκληση σε τοπικούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίσει τον δωρεάν ιατρικό 
έλεγχο του συνόλου του υπάρχοντος προσωπικού, των ομώνυμων υπηρεσιών.  
 

   Τα παραπάνω γεγονότα κύριε Υπουργέ, επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις διαχρονικές 
παρεμβάσεις και καταγγελίες μας έπειτα από ανάλογα περιστατικά, που καταδείκνυαν την πλήρη 
αδιαφορία και απαξίωση των εκάστοτε κυβερνήσεων μη εξαιρουμένης και της τωρινής, για την 
αναγκαιότητα της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας 
των πυροσβεστών. 
 Χαρακτηριστικά παραδείγματα των εκάστοτε αντεργατικών κυβερνητικών επιλογών αποτελούν: 
 

 Η απόρριψη των προτάσεων της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών για την εφαρμογή της 
Υγιεινής και Ασφάλειας στο πυροσβεστικό προσωπικό και ιδιαίτερα στο σκέλος που αφορά την 
ενεργοποίηση των παραμέτρων που θέτει η υπ. αριθμ. 130427/26-6-90 Εγκύκλιος του Υπουργείου 
Εργασίας με θέμα: «Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος», τόσο 
για το χρόνο εργασίας σε συνθήκες καύσωνα κατά την διάρκεια επέμβασης σε συμβάντα, καθώς και για 
το διάστημα εκτέλεσης περιπολιών.  

 Η απόσυρση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, που κάλυπτε έστω και με υποτυπώδη μορφή την 
εφαρμογή κανόνων ασφάλειας κατά την διάρκεια εργασίας των πυροσβεστών, με την αιτιολογία ότι θα 
«κοστίσει» στην εθνική οικονομία το ποσό των «300.000 ευρώ».  

 

     Συνέπεια των εφαρμογών των ανωτέρω πολιτικών, ήταν να μην ισχύσουν για τους πυροσβέστες τα 
ανώτατα ασφαλή όρια εργασίας, με συνέπεια να παρέχεται εξαντλητική συνεχόμενη εργασία κάτω από 
αντίξοες συνθήκες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγάλων δασικών πυρκαγιών για όλο το χρονικό διάστημα 
διάρκειας τους, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούσε τις 20,30 και 40 ώρες. Εξαίρεση φυσικά δεν 
αποτέλεσαν ούτε οι πυροσβέστες της Χίου και κατά το διάστημα της προηγούμενης αντιπυρικής 
περιόδου, παρέχοντας ανάλογη εργασία σε αντίστοιχες συνθήκες.  
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   Κύριε Υπουργέ 
   Ως ελάχιστη υποχρέωση στη μνήμη όλων των συναδέλφων που έπεσαν στο καθήκον για την 
προστασία της ζωής και της περιουσίας του Ελληνικού Λαού, ζητάμε από την Πολιτική Ηγεσία να αναλάβει 
τις ευθύνες της, υλοποιώντας άμεσα: 
 

 Τη διερεύνηση των αιτιών θανάτων των τριών συναδέλφων μας που έλαβαν χώρα στο νησί της Χίου και 
κατά πόσο συνδέονται με την μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου. 

 Τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων από τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του 
Α.Π.Σ. σε συνεργασία με Ιατρούς Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, σε όλο το προσωπικό των Π.Υ. 
νομού Χίου και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς του Π.Σ.  

 Την εκπόνηση μελετών για τις επαγγελματικές ασθένειες των πυροσβεστών και το βαθμό που 
επηρεάζουν την υγεία και τα όρια ηλικίας τους, με στατιστικά στοιχεία για την συχνότητα εκδήλωσης τους, 
καθώς και τη χορήγηση του απαιτούμενου σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού σε όλο το μάχιμο 
προσωπικό.  

 Την ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα - Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά, καθώς και την πλήρη εναρμόνιση 
του νομοθετικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος, με το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της χώρας, προσαρμοσμένων 
στις ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού επαγγέλματος για την επαρκή προστασία των εκτεθειμένων σε 
άπειρους κινδύνους εργαζομένων του, όπως στοιχειοθετείτε στις προτάσεις που σας έχουν 
υποβληθεί από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

 

Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος  


	Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
	.      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος      .

