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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για συζήτηση δύο ( 2 ) προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων
στο διοικητικό συμβούλιο της 22ας Αυγούστου

Συνάδελφοι του προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η  Ενωτική  Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς  Ελλάδας  λόγω  της  απουσίας  σχετικών
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλέσατε και
που  θα  διεξαχθεί  την  Τετάρτη  στις  22 Αυγούστου 2018,  υποβάλλει  την  παρακάτω πρόταση για
συζήτηση δύο ( 2 ) θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, σχετικά με: 

 Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν συνάδελφοι μας από την περιφέρεια μας και από  άλλες
περιοχές  της  χώρας  κατά  την  εκτέλεση  του  κατασβεστικού  τους  έργου,  στην  μεγάλη
καταστροφική πυρκαγιά στα Ψαχνά Εύβοιας. 

 Την προσβλητική  αλλά και  συκοφαντική  επίθεση που δέχτηκαν από υπηρεσιακό παράγοντα
μέσω αναρτήσεων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (  Facebook ), κυρίως συνάδελφοι από την
περιφέρεια Θεσσαλίας, με αφορμή την διαμαρτυρία τους για την ελλιπή μέριμνα. Επίθεση που
προκάλεσε άδικα και αναίτια κοινωνικό αυτοματισμό μερίδας κατοίκων της περιοχής, σε βάρος
των  διαμαρτυρόμενων  συναδέλφων,  με  απαξιωτικά  για  τον  επαγγελματισμό  τους  και  την
αξιοπρέπεια  τους  σχόλια  μέσω  σχετικών  αναρτήσεων,  γεγονός  μάλιστα  που  έτυχε  σχετικής
αποδοχής και από συνδικαλιστικά όργανα της Ένωσης μας.   

1  ο   ΘΕΜΑ     για προ Η.Δ. συζήτηση: Συνθήκες εργασίας κατά την διάρκεια επέμβασης των
πυροσβεστικών δυνάμεων λόγω έλλειψης Μ.Α.Π. και υλικών πυρόσβεσης – Μαζικές προληπτικές
μετακινήσεις  πυροσβεστικών  δυνάμεων  ανά  την  επικράτεια  βάση  δεικτών  επικινδυνότητας  –
Προβλήματα στην χορήγηση διοικητικής μέριμνας – Συνθήκες στρατωνισμού συναδέλφων από
Π.Υ. και Π.Κ. άλλων περιφερειακών διοικήσεων. 

Για  μία  ακόμη  φορά  εκατοντάδες  συνάδελφοι  μας  βρέθηκαν  να  επιχειρούν  χωρίς  τα
απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και τον κατάλληλο εξοπλισμό, σε μία δύσκολη από όλες
τις απόψεις δασική πυρκαγιά που όμως:

 Η  συνεχόμενη  εμπλοκή  για  κατασβέσεις  σε  δασικά  αλλά  και  μικτά  συμβάντα  χωρίς  τα
απαραίτητα Μ.Α.Π.  

 Η μεγάλη  σε  διάρκεια  και  επί  συνολικής  θητείας  35  και  πλέον ετών,  επαναλαμβανόμενη
παραμονή εντός των καμένων εκτάσεων, πέραν των ανθρώπινων αντοχών και των κανόνων
που θέτουν διεθνείς κανόνες για τις ασφαλείς επεμβάσεις σε δασικά καιόμενα περιβάλλοντα.

 Η διαρκή έκθεση σε όλους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους τοξικούς ή μη, που δημιουργούνται
από την καύση ( βλέπε σχετικές απόψεις και ανησυχία ειδικών επιστημόνων για τις επιπτώσεις
στους κατοίκους στο ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ). 

 Η  μη  εφαρμογή  της  εργατικής  νομοθεσίας  για  εργασία  σε  συνθήκες  καύσωνα,  λόγω  μη
αναγνώρισης του επαγγέλματος ως Β.Α.Ε. και η έλλειψη σχετικού Π.Δ. για την ασφάλεια σε
εγγενείς δραστηριότητες του Π.Σ., που θέτουν κανόνες για μειωμένη έκθεση στον καύσωνα με
εργασία  κατά  το  ήμισυ  σχεδόν  του  προβλεπόμενου  χρόνου.  Ενώ  αντιθέτως  για  τους
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πυροσβέστες αποτελεί εδώ και μία  20ετία, μόνιμη τακτική για την κάλυψη των πάγιων και
διαρκών αναγκών, η υποχρεωτική υπερεργασία ακόμη και στις συνθήκες αυτές.     

 Οι συνεχόμενες,  πολύωρες και εξαντλητικές μετακινήσεις  προς ενίσχυση συναδέλφων από
απομακρυσμένες περιοχές, με πεπαλαιωμένα και επιβαρυμένα οχήματα που δεν ελέγχονται
από κανέναν επίσημο ελεγκτικό φορέα ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) και αποτελούν κίνδυνο όχι μόνο για τους
επιβαίνοντες πυροσβέστες αλλά και τους διερχόμενους των οδικών αξόνων πολίτες ( π.χ.  Π.Σ.
1743 τύπου  Stayer 33 ετών,  με  έτος  πρώτης  κυκλοφορίας  το  1985  ).   Ως  συνέχεια  του
πολύωρου ταξιδιού στις περισσότερες των περιπτώσεων ακολουθεί η άμεση εμπλοκή χωρίς
ξεκούραση στις κατασβέσεις των πυρκαγιών. 

 Η παντελής απουσία τις περισσότερες φορές στοιχειωδών υποδομών ξεκούρασης και υγιεινής,
όπως καταγράφηκε και στην συγκεκριμένη περίπτωση με στρατωνισμό σε στρατόπεδο που
δεν πληρούσε στοιχειώδης κανόνες υγιεινής ( έλλειψη ειδών κλινοστρωμνής και υποδομών
για υγιεινή λόγω ελλιπούς συντήρησης τους  κ.λ.π. ). Κατά συνέπεια να γίνεται προβληματική
έως αδύνατη η απαραίτητη για την αναπλήρωση δυνάμεων επάρκεια ύπνου και ξεκούρασης.  

 Η ελλιπής μέριμνα που πλέον και λόγω της σημαντικής περικοπής των πιστώσεων επαφίεται
κυρίως στον « πατριωτισμό » των ήδη άγρια φορολογούμενων συμπολιτών μας,  της κάθε
περιοχής  και  των  δημοτικών  αρχών  με  τους  κουτσουρεμένους  προϋπολογισμούς  τους.
Σημειωτέον ότι οι σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Π.Σ. για το 2018,  προβλέπουν
μόνο 350.000 ευρώ για είδη διατροφής. 

 Η παντελής απουσία ειδικών οχημάτων μεταφοράς και συντήρησης τροφίμων, γεγονός που
εκθέτει σε σοβαρούς κινδύνους την υγεία των πυροσβεστών από τυχόν αλλοιώσεις κυρίως
λόγω  των  μεγάλων  θερμοκρασιών.  Καθώς  και  η  μη  πρόσληψη  του  απαραίτητου
υποστηρικτικού  προσωπικού  για  να  μην  απασχολούνται  και  σε  αυτόν  τον  τομέα  μάχιμοι
πυροσβεστικοί υπάλληλοι. 

 Η έλλειψη κατασβεστικών σωλήνων που παρατηρήθηκε και σ’ αυτήν την πυρκαγιά και έχει
ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη καταπόνηση του προσωπικού που πλέον αναγκάζεται
να  επιχειρεί  με  πτυοσκάπανα και  πρόχειρα  μέσα για  την  κατάσβεση και  προσέγγιση των
εστιών.  

Σωρευτικά όλοι αυτοί οι επιβαρυντικοί παράγοντες, έχουν άμεσες ( βλ. μεταφορά συναδέλφου
με  ασθενοφόρο  στο  251  Γ.Ν.Α.  )  αλλά  και  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  στην  υγεία  των
υπαλλήλων  με  εκδηλώσεις  καρδιοπαθειών,  καρκίνων,  μυοσκελετικών  παθήσεων  κ.λ.π.
Συμβάλουν  όμως  και  στην  δημιουργία  των  επισφαλών  συνθηκών  εργασίας  που  είχαν  ως
αποτέλεσμα των θάνατο 35 συναδέλφων μας από το 1998 και μετά, δηλαδή το 62% από τους 57
θανάτους που έγιναν στην 100ετή ύπαρξη του Π.Σ. 

Η κυβέρνηση μετά από την μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στο ΜΑΤΙ, αντί για την λήψη γενναίων
μέτρων που θα ξεκινούν κυρίως με την άμεση χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων
που πρέπει να γίνουν από την δασική υπηρεσία και το Π.Σ. σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο
αντίστοιχα, αποφάσισε όπως όλοι οι προκάτοχοι της, να μετακυλήσει για πολλοστή φορά το βάρος
υλοποίησης των άνευ ουσιαστικής αξίας εξαγγελιών της, στις πλάτες των πυροσβεστών. 

Στα  πλαίσια  πλέον  αυτών  των  αποφάσεων  εφαρμόζεται  κατά  κόρον  και  σε  μαζική  κλίμακα,  η
μετακίνηση  πυροσβεστικών  δυνάμεων  από  περιφέρεια  σε  περιφέρεια  για  καθαρά  προληπτικούς
λόγους ( βλέπε σχετική παρέμβαση Ε.Α.Κ.Π. προς Υπουργό Εσωτερικών 19/8ου ) με ότι συνεπάγεται η
διαρκή κινητικότητα από πλευράς κινδύνων, αλλά και η έλλειψη των πυροσβεστικών δυνάμεων και
οχημάτων από τις περιοχές που συνδράμουν. Οι μετακινήσεις όμως αυτές ελέγχονται και ως προς την
νομιμότητα  τους,  αφού  καλούνται  συνάδελφοι  όχι  για  ενίσχυση  έκτακτου  γεγονότος,  αλλά  για
εκτέλεση υπηρεσίας σε συνεχόμενη κατάσταση εκτός της έδρας τοποθέτησης τους,  χωρίς σχετική
υπηρεσιακή απόφαση, όπως προβλέπεται από τον Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και την σχετική νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ λοιπόν από εμάς ως συνδικαλιστικός φορέας να δράσουμε άμεσα και αγωνιστικά
για  την  εξεύρεση  λύσεων  στα  οξυμένα  προβλήματα  μας,  χωρίς  άλλη  καθυστέρηση  και
υπεκφυγές.

2  ο   ΘΕΜΑ  για  προ  Η.Δ.  συζήτηση:  Αντιυπηρεσιακή  και  αντισυναδελφική  στάση
υπηρεσιακού παράγοντα του Εθελοντικού Π.Κ. Ψαχνών Εύβοιας,  με ψευδείς, συκοφαντικούς,



προσβλητικούς  και  απαξιωτικούς  σχολιασμούς  σε  μέσο  κοινωνικής  δικτύωσης
(  Facebook ), απέναντι σε συναδέλφους που έλαβαν μέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και
τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για την ελλιπή διοικητική μέριμνα που είχε αποκλειστική ευθύνη
και υποχρέωση η υπηρεσία για την χορήγησή της και κανείς άλλος. 

Συνάδελφοι του Δ.Σ. διαπιστώσαμε μετά από έντονες διαμαρτυρίες θιγόμενων συναδέλφων και όχι
μόνο, ότι μέσω απαράδεκτων και πρωτόγνωρων για το ήθος και το ύφος αναρτήσεων υπηρεσιακού
παράγοντα.  Δημιουργήθηκε ένας  αδικαιολόγητος  και  άδικος  κοινωνικός  αυτοματισμός από μερίδα
κατοίκων της  περιοχής  ενάντια  στους  συναδέλφους,  που  πάλευαν νηστικοί  με  τις  φλόγες,  για  να
σώσουν τον τόπο τους και τις περιούσιες τους, λόγω ακριβώς της παραπλανητικής πληροφόρησης που
είχαν μέσω των ψευδών και συκοφαντικών αναρτήσεων του υπηρεσιακού παράγοντα του Εθελοντικού
Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Ψαχνών  με  χαρακτηρισμούς  όπως:  Αχάριστοι,  λαμόγια,  άχρηστοι,
ελεεινοί, τρισάθλιοι, ψεύτες, κοινοί συκοφάντες, επίορκοι, αυτοί έκαψαν το ΜΑΤΙ !!!  

Την διαπίστωση αυτή δεν τόλμησαν να την ξεστομίσουν ακόμη και αυτά τα δημοσιογραφικά όργανα
που κατήγγειλε στις  6/8ου η Ε.Α.Κ.Π.  και που όντως σε διατεταγμένη υπηρεσία, προετοίμαζαν το
έδαφος  για  να  φορτώσουν  τις  τραγικές  συνέπειες  της  πυρκαγιάς  στο  ΜΑΤΙ  στους  πυροσβέστες,
βάζοντας το προβοκατόρικο προβληματισμό πως αφού δεν κάηκαν πυροσβέστες, άρα δεν ήταν εκεί !!!

Οι  συνάδελφοι  όμως  αυτοί  καθώς  και  η  Ε.Α.Κ.Π.  με  το  έγγραφο  της  προς  τον  Αρχηγό,
διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη κατάλληλης και αξιοπρεπούς μέριμνας που είναι υποχρεωμένη η
πολιτεία να παρέχει, απέναντι σε υπαλλήλους της που είναι σε διαρκή μετακίνηση ανά την χώρα για
μέρες ολόκληρες για την κατάσβεση πυρκαγιών και την διάσωση περιουσιών και ανθρώπινων ζωών.

Η διαμαρτυρία δεν εκφράστηκε ούτε προς τους κατοίκους της περιοχής, ούτε προς καμία δημοτική ή
περιφερειακή αρχή. Ούτε και προς τους υπεύθυνους υπηρεσιακούς παράγοντες για το συμβάν, αφού
και οι ίδιοι αναγκάζονται να διαχειριστούν ότι τους παρέχει  η  εκάστοτε κυβέρνηση ως μέριμνα.   

Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι συνάδελφοί μας που είναι μακριά από τα σπίτια τους και τις
οικογένειες τους και εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο για την διατροφή τους και για τις στοιχειώδης
ανάγκες  επιβίωσης  τους,  δρώντας  μέσα  σε  ένα  επισφαλές  εργασιακό  περιβάλλον  όπως  είναι  οι
καμένες δασικές εκτάσεις, έχοντας απέναντι τους ένα σωρό απρόβλεπτους κινδύνους, ότι θα γίνονται
στόχος για τέτοιου είδους επιθέσεις και χαρακτηρισμούς και μάλιστα από όσους δεν είχαν την «τύχη»
να απομακρυνθούν εκατοντάδες, όπως αυτοί, χιλιόμετρα μακριά από την θαλπωρή του σπιτιού τους!!!

Η πράξη αυτή είναι καταδικαστέα και εγείρει πολλά ερωτηματικά για την σκοπιμότητά της
αλλά  και  για  την  αδικαιολόγητη  ανοχή  που  απολαμβάνει  από  τους  καθ’  ύλην  αρμόδιους
υπηρεσιακούς  και  πολιτειακούς  παράγοντες. Ο  συγκεκριμένος  υπηρεσιακός  παράγοντας  το
λιγότερο που οφείλει να κάνει είναι να ζητήσει συγνώμη και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις
για την στάση του αυτή, τόσο προς τους θιγόμενους συναδέλφους αλλά και προς τους κατοίκους
της περιοχής,  που για τους δικούς του λόγους τους παραπλάνησε με τις  σχετικές  αήθεις  και
ψευδείς αναρτήσεις και τους έστρεψε εναντίον των συναδέλφων και των συνδικαλιστικών τους
οργάνων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ λοιπόν από την Ένωση να καταδικάσει αυτή την συμπεριφορά, καθώς και την
στάση μελών του Δ.Σ. που με σχετικές αναρτήσεις στην συγκεκριμένη σελίδα την σιγοντάρισαν,
και  να  προβεί  σε  κάθε  ενέργεια  για  την  προστασία  της  αξιοπρέπειας  και  του  κύρους  των
θιγόμενων συναδέλφων. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών παίρνοντας υπόψη
της, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, που επιχείρησαν στην συγκεκριμένη πυρκαγιά
κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, έχοντας απέναντι τους όλα αυτά τα εμπόδια που βάζουν
οι πολιτικές αποσάθρωσης της πυροπροστασίας. Με πολλούς από αυτούς να βρίσκονται εκατοντάδες
χιλιόμετρα μακριά από τις εστίες τους και να αντιμετωπίζουν όχι μόνο απαράδεκτες συνθήκες σίτισης
και  στρατωνισμού,  αλλά  και  απαξιωτικές  προσβολές  και  χαρακτηρισμούς  γιατί  τόλμησαν  να
διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες αυτές. Καλεί το Δ.Σ. της Ένωσης και όλα τα μέλη της να προβάλουν
αντίσταση  στις  απαράδεκτες  εργασιακές  συνθήκες  και  να  καταδικάσουν  αυτού  του  είδους  τις
πρακτικές υπηρεσιακών παραγόντων διεκδικώντας ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

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



Κέκης Κώστας


