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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
Θέμα: Μέτρα προστασίας για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού των
πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, που
πήραν μέρος στην κατάσβεση των πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Sunlight
και στον ΧΥΤΑ Ξάνθης.
Για δεύτερη φορά σε διάστημα 45 ημερών, το προσωπικό των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών της Ξάνθης, αλλά και των λοιπών υπηρεσιών που συνέδραμαν από την
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, αντιμετώπισε τον κίνδυνο σοβαρών
επιπτώσεων στην υγεία τους. Μετά το βιομηχανικό ατύχημα που εκδηλώθηκε την
Πρωτομαγιά στην επιχείρηση SUNLIGHT, το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 ξέσπασε φωτιά
στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Ξάνθης.
Είναι γνωστό ότι η ατελής καύση σκουπιδιών σε ΧΥΤΑ, που μπορεί να περιλαμβάνει
αντικείμενα οργανικών ενώσεων, πολυμερών όπως πλαστικά και διάφορα άλλα υλικά,
είναι εξαιρετικά τοξική για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα «ύποπτη» για καρκινογενέσεις.
Αντίστοιχα η καύση επικίνδυνων υλικών στο εργοστάσιο της Sunlight εγκυμονεί
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των πυροσβεστών.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως
αποτέλεσμα της έλλειψης των αναγκαίων μέτρων και της πολιτικής των περικοπών και
των αναδιαρθρώσεων που υλοποιούνται αντικειμενικά υποβαθμίζουν το κριτήριο της
υπεράσπισης της υγείας και της ασφάλειας των Πυροσβεστών, στο όνομα του “κόστους”.
Παράγοντες όπως:
 η συστηματική παραβίαση ωραρίου και η διαρκής σωματική καταπόνηση σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα επιβαρυντικά για την υγεία των πυροσβεστών, κυρίως κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου,
 οι μεγάλες ελλείψεις στα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας,
ακόμη και σε στοιχειώδη μέσα ατομικής προστασίας για τους πυροσβέστες, μόνιμους, πενταετείς και συμβασιούχους,
επιβαρύνουν την υγεία των πυροσβεστών και θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.
Είναι γνωστά και έχουν καταγγελθεί από τα συνδικαλιστικά τους όργανα κατά κόρον,
τα φαινόμενα εκδήλωσης σοβαρότατων παθήσεων στους υπαλλήλους του
Πυροσβεστικού Σώματος, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, οι κακοήθειες, οι διαφόρων
μορφών ηπατίτιδες, μυοσκελετικές κακώσεις και μια σειρά άλλων ασθενειών και μόνιμων
αναπηριών, συνέπεια της χρόνιας επαφής με βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού
περιβάλλοντος και της μόνιμης ύπαρξης επαγγελματικού άγχους.
Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση των
προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, που οδηγεί στην έλλειψη μέτρων
προστασίας της υγείας και ασφάλειας των Πυροσβεστών. Σε αυτό το πλαίσιο, της
απουσίας μέτρων προστασίας, εντάσσεται και το απαράδεκτο καθεστώς να μην
αναγνωρίζεται το επάγγελμα των πυροσβεστών επικίνδυνο, βαρύ και ανθυγιεινό, καθώς
και η έλλειψη εξειδίκευσης των μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια στο
επιχειρησιακό σκέλος του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία πρέπει να κατοχυρωθεί
νομοθετικά σε συνδυασμό με τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:



Την ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών, με τη
λήψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων (σύγχρονος
εξοπλισμός και μέσα, ωράρια, εκπαίδευση, προσλήψεις προσωπικού κ.λπ.);
Τη διερεύνηση της κατάστασης της υγείας των πυροσβεστών (κλινικές και
εργαστηριακές εξετάσεις κ.λπ.) που μπορεί να έχουν εκτεθεί σε επικίνδυνες ουσίες
κατά τη διάρκεια κατάσβεσης συμβάντων όπως της Sunlight και του ΧΥΤΑ
Ξάνθης, καθώς και για την αποκατάσταση της υγείας τους με όλα τα επιστημονικά
ενδεδειγμένα μέτρα, δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των
πυροσβεστών;
Οι βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Δελής

