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Θέμα: «Πρόταση για συζήτηση δύο θεμάτων στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για 

την καταπόνηση του προσωπικού και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς» 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ζητά να συμπεριληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη και 

να συζητηθούν στο επόμενο Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης τα παρακάτω δύο θέματα: 

1ο ΘΕΜΑ: Προστασία εργαζομένων από καταστρατηγήσεις του χρόνου εργασίας.   

Ο τρόπος ορισμού  από πλευράς χρόνου εργασίας των υπαλλήλων του Π.Κ. Δερβενοχωρίου,  μία 

24ωρη υπηρεσία, σε εναλλαγή με μία 24ωρη ελευθερία, στο στάδιο επιτήρησης της καμένης περιοχής, 

επί 19 συνεχόμενες μέρες, ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το ωράριο των πυροσβεστών γίνεται 

λάστιχο προκειμένου να καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ως εκ τούτου οφείλουμε ως 

συνδικαλιστικό όργανο να λάβουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν 

παρόμοιες επιβαρυντικές καταστάσεις σε βάρος των συναδέλφων.     

2ο ΘΕΜΑ: Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία των πυροσβεστών κατά την 

διάρκεια επέμβασης σε συμβάντα.   

Μετά καταγγελίες συνάδελφων και την παρέμβαση της ΕΑΚΠ που έγινε προς την Πολιτική και 

Φυσική Ηγεσία ήρθαν στο προσκήνιο οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι εμπλεκόμενοι πυροσβέστες 

από τέσσερεις διαφορετικές περιφέρειες κατά την διάρκεια της κατάσβεσης στην πυρκαγιά του 

εργοστασίου «ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στην Λάρισα, αλλά και ο ενδεχόμενος κίνδυνος για 

πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους.  

 Ήδη μετά την παρέμβαση αυτή υπήρξαν θετικές αντιδράσεις από την πλευρά των αρμοδίων 

υπηρεσιακών οργάνων και οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους τους συνάδελφους που 

ενεπλάκησαν ότι μετά από Δ.Υ. συναδέλφου από Π.Υ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η 

διοίκηση του ως όφειλε τoν παρέπεμψε με ευθύνη της υπηρεσίας για προληπτικό ιατρικό έλεγχο 

για να διαπιστωθούν πιθανός επιπτώσεις στην υγεία του.     

Εκτιμούμε ότι ιατρικός έλεγχος μετά από τέτοιου είδους συμβάντα θα έπρεπε να είναι πάγια 

υπηρεσιακή ενέργεια για όλους τους εμπλεκόμενους πυροσβέστες προκειμένου να προλαμβάνονται 

έγκαιρα τυχόν επιπτώσεις στην υγεία τους.  

Μετά την εξέλιξη αυτή θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που ενεπλάκησαν και αντιμετώπισαν 

αντίξοες συνθήκες κατά την διάρκεια της κατάσβεσης να κάνουν αντίστοιχες Δ.Υ. αναφορές. 

Επίσης να γίνει και συνάντηση με τον  περιφερειακό διοικητή και κάθε αρμόδιο υπηρεσιακό 

όργανο ώστε να διευθετηθούν τα πρόβλημα αυτά  άμεσα. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδος 

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

Κώστας Κέκης 
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