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                                                           Προς: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών  

                                                                             και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

                                                                             Τόσκα Νικόλαο 

                                                      Κοιν/ση: Κο Yπουργό Εσωτερικών 

                                                                             και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

                                                                             Kουρουμπλή Παναγιώτη                                                                                                                                                                                                        

                                                                       Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

                                                                             Καπάκη Ιωάννη 

                                                                       Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                                             Καρατζιά Ιωάννη 

                                                                       Κο Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                                             Καπέλιο Ιωάννη 

                                                                             Πολιτικά Κόμματα – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

                                                                             Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Εργαζόμενοι Π.Σ. 

Θέμα: «Συνθήκες εργασίας των πυροσβεστών κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς 

              στην Λάρισα»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Κύριε Υπουργέ 

Στις 21 – 06 – 2016 εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου 

«ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στην Λάρισα και δραστηριοποιείται στον τομέα ανακύκλωσης 

μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Λόγο του μεγέθους και της σοβαρότητας του συμβάντος, κλήθηκαν ενισχύσεις από Πυροσβεστικές 

Υπηρεσίες όμορων περιφερειών. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο καλύπτει μια μεγάλη έκταση και το 

έργο των συναδέλφων που επιχείρησαν εκεί, δυσχέραναν τόσο οι καιρικές συνθήκες που 

επικρατούσαν στην περιοχή, όσο κυρίως το είδος των υλικών που κάηκαν. Στον χώρο του 

εργοστασίου υπήρχαν τεράστιες ποσότητες ελαστικών, καθώς και υποπροϊόντων τους όπως 

καουτσούκ, πούδρες ελαστικών, αντικραδασμικά ρολά κ.α., τα οποία είναι εύφλεκτα και βραδείας 

καύσης. 

Από την καύση των υλικών αυτών, απελευθερώνονταν στην ατμόσφαιρα πολύ επικίνδυνες και 

βλαβερές ουσίες για την υγεία των πυροσβεστών που προσπαθούσαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, 

αλλά και για τους κατοίκους της ευρίτερης περιοχής, αφού μαύρος δηλητηριώδης καπνός από αυτήν 

την τεράστια πυρκαγιά, είχε καλύψει μεγάλο κομμάτι της πόλης της Λάρισας και της Νίκαιας. 

Αρκετοί συνάδελφοι που συμμετείχαν στην κατάσβεση της παραπάνω πυρκαγιάς μας κατάγγειλαν 

την έλλειψη βασικών μέτρων προστασίας όπως: 

 Την μη χορήγηση φίλτρων και μασκών στο σύνολο των εμπλεκομένων συναδέλφων, 

παρά μόνο σε ορισμένους από αυτούς.  

 Τα όσα φίλτρα υπάρχουν σαν στοκ σε υπηρεσίες,  είναι ληγμένα από το 2007 περίπου, 

άρα άκρως επικίνδυνα προς χρήση.  

 Κάποια από τα οχήματα που στάλθηκαν για κατάσβεση, τοποθετήθηκαν απέναντι 

ακριβώς από την φορά του δηλητηριώδους καπνού, χωρίς καμία προστασία!!!   

Κύριε Υπουργέ 

Με βάση τις συνθήκες που επικράτησαν στο συμβάν, και το μέγεθος της επικινδυνότητας, οι 

παραπάνω καταγγελίες συναδέλφων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της 

πυρκαγιάς, αποκτούν ιδιαίτερη σοβαρότητα από την στιγμή που ενδεχομένως να έχουν άμεσες ή 

μελλοντικές συνέπειες στην υγεία τους!!! 
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Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θεωρούμε ότι: 

 Επιβάλλεται  ο άμεσος προληπτικός ιατρικός έλεγχος όσων συναδέλφων ενεπλάκησαν στο 

συγκεκριμένο συμβάν και ιδιαιτέρως για όσους έχουν αναφέρει ή τυχόν θα αναφέρουν από 

την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου, ότι εργάστηκαν χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας.  

 Επιβάλλεται επίσης ο προγραμματισμός τακτικών ετήσιων ιατρικών επανελέγχων, για 

την αποφυγή τυχόν μελλοντικής εκδήλωσης παθήσεων σχετικών με την έκθεση τους στους 

επιβαρυντικούς παράγοντες.       

 Επιβάλλεται  επίσης να αναζητηθούν, εφόσον υπάρχουν, ευθύνες για τις ελλείψεις στα 

Μέσα Ατομικής Προστασίας, καθώς και για την ένδειξη έλλειψης επιχειρησιακού σχεδιασμού 

ανάλογου της επικινδυνότητας του συμβάντος.  

Επίσης, τίθεται και ένα ουσιαστικό ερώτημα εάν και στο συγκεκριμένο συμβάν αξιοποιήθηκε το 

απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό που έχει προσληφθεί από το Π.Σ. προκειμένου να διατυπώνει 

υποδείξεις και την απαραίτητη λήψη μέτρων.  

Από ότι γνωρίζουμε δεκάδες επιστήμονες όλων των τομέων όπως και χημικοί, μηχανολόγοι κ.λ.π. 

έχουν προσληφθεί στο Π.Σ., αλλά μέχρι στιγμής παραμένουν αδικαιολόγητα αναξιοποίητοι σχεδόν 

στο σύνολο τους.   

Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις όμως, καταδεικνύουν και τις μεγάλες πολιτικές ευθύνες που 

υπάρχουν και βαραίνουν διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και την δική σας, 

για τη μη θεσμοθέτηση και εφαρμογή μέτρων προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας στο Π.Σ., με την 

χορήγηση των σχετικών πιστώσεων και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων.   

Κύριε Υπουργέ  ζητάμε: 

  Να διερευνηθούν πλήρως οι ανωτέρω καταγγελίες για τα όσα διαδραματίστηκαν στο 

συγκεκριμένο συμβάν.  

  Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την διασφάλιση της προστασίας της υγείας 

όσων συναδέλφων συμμετείχαν στην συγκεκριμένη επιχείρηση.  

 Να θεσμοθετηθούν και να εφαρμοστούν άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας  της 

Υγείας και της Ασφάλειας κατά την εργασία των πυροσβεστών, καθώς και να 

καλυφθούν άμεσα μέσα από την χορήγηση σχετικών πιστώσεων, όλες οι ελλείψεις σε 

μέσα ατομικής προστασίας.     

       

Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.O.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


