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                                                                                                                      Αθήνα 16 Απριλίου 2018

                               Προς:  Τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας 
                                             του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 

                            Κοιν/ση:  Κύριο Υπουργό Εσωτερικών Σκουρλέτη Παναγιώτη 
                                             Κύριο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο
                                             Κύριο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Καπάκη Ιωάννη
                                             Κύριο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Τερζούδη Σωτήριο 
                                             Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια του Π.Σ. 
                                             Πολιτικά Κόμματα - Α.Δ.ΕΔ.Υ. - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Πρωτοβάθμιες
                                             Ενώσεις - Εργαζόμενους στο Π.Σ. – Μ.Μ.Ε.

Θέμα: «Οι θέσεις, οι προτάσεις και οι διεκδικήσεις της Ε.Α.Κ.Π., για την προστασία της 
               υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στο Π.Σ.»     

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια τους κινδύνους και
τις  σοβαρές  επιπτώσεις  που  υπάρχουν  κατά  την  εργασία  των  πυροσβεστών  και  οφείλονται  στην
υποχρηματοδότηση του Π.Σ.,  τις  τραγικές ελλείψεις  σε μέτρα προστασίας,  προσωπικό,  εξοπλισμό,
υποδομές και  στη μη θεσμοθέτηση των απαιτούμενων νομοθετημάτων.  Έχει παρέμβει  προς όλους
τους αρμόδιους φορείς  και  ιδιαιτέρα για αρκετές  περιπτώσεις  που δεν τηρούνται  βασικοί  κανόνες
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία μας. Διεκδικούμε με τον αγώνα μας, το
δίκαιο αίτημα για τη θεσμοθέτηση και την πλήρη εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πυροσβεστών.
  Έπειτα από το υπ. αριθμ.  20135 Φ.100.5/4-4-2018 πρόσφατο έγγραφο της Διεύθυνσής σας, που
καλεί  τις  Υπηρεσίες  του  Σώματος  και  τις  Αντιπροσωπευτικές  Συνδικαλιστικές  Οργανώσεις  των
πυροσβεστικών υπαλλήλων να υποβάλλουν προτάσεις για την προστασία της υγείας και ασφάλειας
του  προσωπικού  του  Π.Σ., σας  καταθέτουμε  τις  θέσεις,  τις  προτάσεις   και  τα  αιτήματα  της
Ε.Α.Κ.Π., που αποτελούν τους στόχους και τις διεκδικήσεις στα πλαίσια του συνδικαλιστικού
μας αγώνα.
  Οι διεκδικήσεις και οι στόχοι πάλης της Ε.Α.Κ.Π. για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως αυτό της υγείας
και της ασφάλειας των πυροσβεστών, παρουσιάστηκαν αναλυτικά μόλις πριν από λίγες ημέρες σε
ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την παράταξη μας για το συγκεκριμένο
θέμα, στη Θεσσαλονίκη ( Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 ). Στην ημερίδα συμμετείχαν εργαζόμενοι του
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και εκπρόσωποι  συνδικαλιστικών φορέων του ιδιωτικού και  του
δημόσιου τομέα.  Πέραν των ενημερώσεων,  αναδείχτηκαν και  αρκετά πρόσθετα  στοιχεία,  από την
αναλυτική και εξειδικευμένη περιγραφή ειδικών επιστημόνων. Όπως και σημαντικά συμπεράσματα
για  την  πλήρη  έλλειψη  της  πρόληψης  των  αναγκαίων  μέτρων  και  τους  κοινούς  παράγοντες  που
δημιουργούν τους επαγγελματικούς κινδύνους, που δεν είναι άλλοι από  τις πολιτικές των μεγάλων
περικοπών και  την προκλητική και εγκληματική αδιαφορία που επιδεικνύουν οι κυβερνήσεις και τα
μεγάλα επιχειρηματικά και μονοπωλιακά συμφέροντα,  για την προστασία της υγείας και  της ζωής
όλων των εργαζομένων ( τα ντοκουμέντα της ημερίδας και οι βιντεοσκοπημένες τοποθετήσεις των
εισηγητών, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. ). 
  Παρ’ ότι όμως προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ημερίδας ανώτεροι και
ανώτατοι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  από  την  περιφέρεια  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  και
συνδικαλιστικοί  εκπρόσωποι  από  το  Π.Σ.  δεν  προσήλθαν  στην  ημερίδα,  αγνοώντας  και
απαξιώνοντας μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Και με την απουσία τους αυτή, δείχνουν πόσο
σοβαρά παίρνουν το ζήτημα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας των εργαζομένων
του  πυροσβεστικού  σώματος  και  τι  στοχεύσεις  έχουν  για  τα  εργασιακά  μας  δικαιώματα
γενικότερα.  

mailto:info@eakp.gr
http://www.eakp.gr/


  Ανάλογες ενέργειες θα συνεχιστούν από την παράταξή μας, στα πλαίσια της προσπάθειας και
του  αγώνα  που  δίνουμε  για  να  διαμορφωθούν  ασφαλείς,  ανθρώπινες  συνθήκες  εργασίας  για
όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ. μονίμους, πενταετείς και συμβασιούχους, καθώς επίσης και
για να εδραιωθούν σταθερές εργασιακές σχέσεις, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.
  Η  κύρια  αιτία  που  δεν  εφαρμόζονται  ούτε  τα  στοιχειώδη  μέτρα  προστασίας  της  ζωής  των
πυροσβεστών  είναι  η  πολιτική  περικοπών  όλων  των  κυβερνήσεων,  που  στερεί  από  τον
προϋπολογισμό  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  τα  απαιτούμενα  ποσά  που  χρειάζεται  για  να
λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που:

 Παράνομα δεν εφαρμόστηκαν ποτέ οι ήδη θεσμοθετημένες διατάξεις από το 2003 (νόμος 3144)
για την υγεία και  την ασφάλεια  στους χώρους  εργασίας,  όπως σύσταση και  κάλυψη θέσεων
γιατρών  εργασίας  και  τεχνικών  ασφαλείας,  ιατρικοί  έλεγχοι,  καταγραφή  των  επαγγελματικών
ατυχημάτων και ασθενειών, ασφαλείς χώροι εργασίας, επαρκής καθαριότητα υπηρεσιών κ.α.

 Δεν  έχουν  εκδοθεί  ακόμα  (μετά  από  15  χρόνια),  τα  Προεδρικά  Διατάγματα  για  τα  μέτρα
προστασίας στα επιχειρησιακά συμβάντα.

 Οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν επιδείξει την απαξίωσή τους σε ότι αφορά την εφαρμογή της
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος,
όπως  και  την  αναγνώριση  του  επαγγέλματος  ως  βαρύ,  επικίνδυνου  και  ανθυγιεινού.
Αγνόησαν προκλητικά τα 35 θανατηφόρα ατυχήματα ( 19 μονίμων, 3 Π.Π.Υ. 12 εποχικών και
1 εθελοντή ) και τους εκατοντάδες τραυματισμούς συναδέλφων εν ώρα υπηρεσίας από το 1998
που έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ., ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της
δουλειάς και των μεγάλων ελλείψεων.

 Αντίστοιχα  σχέδια  Προεδρικών  Διαταγμάτων  που  είχαν  προωθηθεί  στο  παρελθόν  για
υποτιθέμενα « μέτρα προστασίας » της υγείας και της ασφάλειας στα επιχειρησιακά συμβάντα και
τις  εκπαιδεύσεις,  στόχευαν  να βάλλουν ως  προκάλυμμα την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία για να προωθήσουν έντεχνα τη διευθέτηση με την ελαστικοποίηση του τακτικού
εργασιακού μας ωραρίου σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση, την κατάργηση του σταθερού
χρόνου εργασίας και την πρόσθεση περαιτέρω υπερεργασίας,  στα πλαίσια των αντεργατικών
οδηγιών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Οι  διατάξεις  αυτές,  δεν  είχαν  καμία  σχέση  με  την
προστασία της υγείας και την ασφάλειας των εργαζομένων και για τον λόγο αυτό η Ε.Α.Κ.Π.
πάλεψε για την αποκάλυψη τους και συνέβαλε με τον αγώνα της ώστε να μπουν σοβαρά
εμπόδια στην υλοποίηση τους.

  Με δεδομένη  τη συνέχιση της υποχρηματοδότησης του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτιμούμε ότι
ανάλογες θα είναι οι μεθοδεύσεις και οι επιδιώξεις και από τη σημερινή κυβέρνηση. 
  Έχοντας υπόψη τις παραμέτρους που θέτει το σχέδιο Π.Δ. που έχει ήδη συνταχθεί από την αρμόδια
επιτροπή, διαπιστώνουμε ότι επιχειρείται για ακόμη μία φορά, με προσχηματικό προκάλυμμα την
υγιεινή και ασφάλεια, να θεσμοθετηθούν οι αντεργατικές οδηγίες της Ε.Ε. για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας.     
  Το γεγονός ότι το σχέδιο Π.Δ. που είναι έτοιμο δεν κοινοποιήθηκε με την σχετική διαταγή, για
να αποτελέσει  την βάση διαλόγου, φανερώνει  ότι η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων,  έχει
προσχηματικό  χαρακτήρα,  με  στόχο  να  παρουσιαστεί  στους  εργαζόμενους  του  Π.Σ.  το
επεξεργασμένο  σχέδιο  Π.Δ.,  ως  αποτέλεσμα  των  προτάσεων  υπηρεσιακών  παραγόντων,
εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργάνων.  
  Η βασικότερη  προϋπόθεση για την υλοποίηση των προτάσεων μας,  αλλά και  για οποιαδήποτε
ουσιαστική προσπάθεια για την προστασία των πυροσβεστών κατά την εργασία τους, είναι η αύξηση
των κονδυλίων για το Π.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό και η αύξηση της φορολογίας του
κεφαλαίου και των εργοδοτικών εισφορών. 
  Στα  πλαίσια  όλων  αυτών  των  παραμέτρων  και  των  προϋποθέσεων  που  αναφέρουμε,
καταθέτουμε  τους  άξονες  της   πρότασής μας  για την προστασία  της  υγείας  και  ασφάλειας  στους
πυροσβέστες και ειδικότερα για τις εγγενείς δραστηριότητες τους. ( επισυνάπτουμε ).  
  Διεκδικούμε την υλοποίησή τους και δεν συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαβούλευση με στόχο
τη συνδιαμόρφωση νομοθετικών διατάξεων, που θα είναι ενάντια στα δικαιώματα μας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.                    
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.



Βλάχος Δημήτρης           


