
 

     

 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

  

Θέμα: «Συγχρωτισμός σε υπηρεσίες της Πυροσβεστικής» 

 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με επιστολή της καταδεικνύει το θέμα του 

συγχρωτισμού υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Πυροσβεστικής. 

 

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει η Ένωση στο έγγραφό της: 

 

“Η διαμορφούμενη κατάσταση οδήγησε στην λήψη μέτρων και στο Π.Σ., με την έκδοση των 

υπ. αρίθμ. 49384/12-8-2020 και 50749/18-8-2020 διαταγών σας οι οποίες, μεταξύ άλλων, 

καλούν τους υπαλλήλους του Π.Σ. να τηρούν απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. 

κατά την εργασία τους (συμπεριλαμβανομένων των αποστάσεων ασφαλείας), να 

αποφεύγουν τις επισκέψεις στις Υπηρεσίες εκτός ωραρίου κ.ά., με προφανή στόχευση τον 

περιορισμό των επαφών μεταξύ διαφορετικών βαρδιών και τον ευκολότερο περιορισμό του 

κύκλου διασποράς   (και ιχνηλάτησης) σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος. 

 

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η πρακτική της διασποράς των δυνάμεων του 

Μ.Ε.Τ.Π.Ε. και του Πεζοπόρου σε υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής, για 16 ώρες σε δείκτη 

επικινδυνότητας 1-3 και για 24 ώρες σε δείκτη επικινδυνότητας 4 και άνω. Μάλιστα, και σε 

αντίθεση με ό,τι συνέβαινε κατά το παρελθόν (στην προ επιδημίας εποχή) η διασπορά 

δυνάμεων συμβαίνει ακόμη και σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 1 ως 3. 

 

Το αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι, συνάδελφοι από διαφορετικές υπηρεσίες να 

αναγκάζονται σε στενό συγχρωτισμό τουλάχιστον για 16 ώρες, την στιγμή μάλιστα που 

τόσο στο Μ.Ε.Τ.Π.Ε. όσο και στο Πεζοπόρο έχει καταγραφεί αριθμός θετικών κρουσμάτων. 
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Η εν λόγω πρακτική δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς το κατά πόσον συμφωνεί με 

το γράμμα και το πνεύμα των ανωτέρω κατευθύνσεων σας. Και τούτο διότι, καθώς οι 

διασπειρόμενες ομάδες αριθμούν περί τα οκτώ ( ) άτομα, καλούνται να συνυπάρξουν στον 

ίδιο χώρο εντός της υπηρεσίας υποδοχής μέχρι και 25-30 άτομα (μία ομάδα πεζοπόρου 

συν μία ομάδα Μ.Ε.Τ.Π.Ε. συν τα άτομα της βάρδιας στην υπηρεσία υποδοχής), όταν για 

τον αριθμό αυτών των υπαλλήλων και με δεδομένη την απόσταση ασφαλείας του 1,5 

μέτρου, απαιτούνται 900 τετραγωνικά στεγασμένου χώρου, ο οποίος όμως δεν υφίσταται 

σε καμία υπηρεσία υποδοχής. Δεν αποτελεί φυσικά την ενδεδειγμένη λύση ο επιμερισμός 

των υπαλλήλων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους  των υπηρεσιών, με δεδομένες 

τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης που πρέπει να 

έχουν οι υπάλληλοι κατά το στάδιο της ετοιμότητας τους, πέραν των όποιων προβλημάτων, 

δημιουργεί από μόνο του το κριτήριο  επιλογής για τον συγκεκριμένο επιμερισμό. 

 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι η διεύρυνση του κύκλου επαφών και του στενού 

συγχρωτισμού εντείνεται περεταίρω, λόγω των επαναλαμβανόμενων κηρύξεων 

προληπτικών επιφυλακών (σε δείκτη επικινδυνότητας 4 και άνω), μιας και για την 

εφαρμογή τους οι υπηρεσίες προβαίνουν σε επάνδρωση επιπλέον οχημάτων, πολύ συχνά 

με προσωπικό από διαφορετικές βάρδιες, αφού παρατηρείται γενικευμένη λειψανδρία στις 

υπηρεσίες της Αττικής. 

 

Πέρα από την προφανή και άμεση επικινδυνότητα που η κατάσταση αυτή δημιουργεί για 

την υγεία των πυροσβεστών, εγείρονται και σοβαρά ζητήματα επιχειρησιακής λειτουργίας 

για τον λόγο ότι η διασπορά του προσωπικού από Πεζοπόρο και Μ.Ε.Τ.Π.Ε. γίνεται σε 

μερικές από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες της Αττικής και συγκεκριμένα, στην Π.Υ. 

Μαρκοπούλου, στους 6ο, 9ο, και 12ο Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθηνών.” 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,  

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την επιστολή της ΕΑΚΠ; 

2. Είναι ενήμερος για τον αναγκαστικό συγχρωτισμό υπαλλήλων που παρατηρείται 

στις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής; 



3. Ποιες πρωτοβουλίες επίλυσης του θέματος θα λάβει προκειμένου να τηρούνται σε 

βαθμό που αυτό είναι εφικτό τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα και σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και των οικείων 

τους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




