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“Health and Safety for Firefighters of the Mediterranean Area” 
 
Τελικό έγγραφο 
 
Το παρόν έγγραφο προτίθεται να καταγράψει τη συζήτηση που 
πραγµατοποιήθηκε στη συνεδρίαση της Λιουµπλιάνας της 7ης Ιουλίου 2009, για 
την τελική αξιολόγηση του έργου “Health and Safety for Firefighters of the 
Mediterranean Area”, η οποία επικεντρώθηκε στα τελικά αποτελέσµατα που 
εξήχθησαν από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον εµπειρογνώµονα 
του έργου, για τον οδηγό για συνδικαλιστικούς αντιπροσώπους των 
εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα, επεξεργασµένος από τη διευθύνουσα 
επιτροπή, για τα θέµατα προς ανάπτυξη για τη συνέχιση του ίδιου του έργου και 
την αναπόφευκτη σχέση µε την EPSU και την ΕΕ. 
 
Οι αξιολογήσεις των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου, οριστικές πλέον, µετά 
από τις επεξεργασίες Πορτογαλίας και Ελλάδας, που έλειπαν ακόµα στο 
Workshop της Μαδρίτης στις 12 και 13 Μαίου 2009, επέτρεψαν την 
υπογράµµιση µερικών θεµελιωδών κοινών σηµείων, αλλά και ουσιαστικές 
διαφορές, που προσπαθούµε να συνοψίσουµε σε αυτό το τελικό έγγραφο. 
 
∆ιαβεβαιώθηκε η οµόφωνα συµµερισµένη αρχή απόλυτου διαχωρισµού µεταξύ 
των δραστηριοτήτων των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα και των 
Αστυνοµικών ή στρατιωτικών ∆υνάµεων, εφόσον είναι ασυµβίβαστες οι 
δραστηριότητες διάσωσης και δηµόσιας τάξης, οι δραστηριότητες βοήθειας 
στους ανθρώπους µε την καταστολή, η σχέση συνοχής και συµµετοχής των 
πληθυσµών στις δραστηριότητες Πολιτικής Προστασίας µε τον αποχωρισµό και 
το απόρρητο των Αστυνοµικών επιχειρήσεων. 
 
Άλλο τόσο ουσιαστική, όσο και διαδεδοµένη, ήταν η άρνηση της ηρωικής 
εικόνας των εργαζοµένων στο πυροσβεστικό σώµα, που πιστεύεται ισχυρά από 
τον πληθυσµό και τεχνητά τροφοδοτούµενη από τους ίδιους τους θεσµούς που 
διαχειρίζονται την υπηρεσία. 
 
Κατ' επέκταση, καταγγέλθηκε η χρήση µίας θετικής µυθολογίας για να 
απαρνηθούν τα πιο στοιχειώδη δικαιώµατα προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζοµένων που εκθέτονται σε υψηλότατους κινδύνους 
επαγγελµατικών ασθενειών, προκαλούµενων από τη συνήθη επαφή µε 
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επιβλαβείς ουσίες χηµικού, βιολογικού και πυρηνικού τύπου, αναδιδόµενες από 
τους καπνούς των πυρκαγιών ή από βιοµηχανικά ατυχήµατα. 
 
∆εν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι όλες οι συµµετέχουσες χώρες παρουσιάζουν 
ελλιπείς ιατρικούς ελέγχους, καµία δεν τηρεί την ετήσια συχνότητα που 
προβλέπεται από τους τρέχοντες κανονισµούς για τις εργασίες υψηλού 
κινδύνου. 
 
Παροµοίως είναι άλλο τόσο ανεπαρκής η επαγγελµατική κατάρτιση για µία 
εργασία που προϋποθέτει υψηλές τεχνικές δεξιότητες µε ενδεδειγµένα µέσα κι 
εξοπλισµούς για την αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας και την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των Πυροσβεστών. 
 
Γι' αυτό η διευθύνουσα επιτροπή θεωρεί τον οδηγό ως εγχειρίδιο, που θεσπίζει 
µε την ολοκλήρωση του έργου ένα σηµαντικό εργαλείο στη διάθεση των 
συνδικαλιστικών αντιπροσώπων των πυροσβεστών, για την ανάπτυξη των 
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την υγεία και ασφάλεια στην Περιοχή της 
Μεσογείου. 
 
Κατά τη συζήτηση υπογραµµίστηκε η ανάγκη να εισαχθούν µερικές τροπολογίες 
στο πρωτότυπο κείµενο του εγχειριδίου, η πρώτη από αυτές αφορά την 
εισαγωγή της χαρτογράφησης του υποθετικού κινδύνου για κάθε επέµβαση και 
την αξιολόγηση του τι συνέβη στην πραγµατικότητα, µε σκοπό τη συνεχή 
ενηµέρωση των περιπτώσεων κινδύνου που αντιµετωπίστηκε, περιπτώσεις 
µεταβλητές όσο και ευρείες. 
 
Η αναλογία µεταξύ του σύµφυτου κινδύνου σε ένα επικίνδυνο επάγγελµα και 
του δείκτη επιπτώσεων των εργατικών ατυχηµάτων είναι τόσο υψηλή που θα 
της άξιζε µεγαλύτερη προσοχή κι η διευθύνουσα επιτροπή αιτήθηκε, γι' αυτό το 
λόγο, µία τροπολογία στο κείµενο που να προβλέπει τη δηµοσίευση ειδικών 
οδηγιών, απευθυνόµενων στους πυροσβέστες, από µέρους της ΕΕ. 
 
Η διευθύνουσα επιτροπή συζήτησε συγχρόνως για τα όρια του “οδηγού”, ως ένα 
εργαλείο στη διάθεση των συνδικαλιστικών αντιπροσώπων, έναντι µίας 
έλλειψης οικονοµικών πόρων κατάλληλων για την πραγµατοποίησή του, ως εκ 
τούτου η δράση των αντιπροσώπων των εργαζοµένων θα µπορούσε να 
προκύψει λίγο δυναµική, ταυτόχρονα µε την απόλυτη αδιαφορία για τα 
προβλήµατα των πυροσβεστών από πλευράς των πολιτικών δυνάµεων οι οποίες 
διευθύνουν τους θεσµούς που ευθύνονται για τις δηµόσιες υπηρεσίες. 
 
Γίνεται, κατ' επέκταση, ουσιαστική η διεύρυνση στην Ευρώπη των θεµάτων που 
αντιµετωπίστηκαν από τη διευθύνουσα επιτροπή του έργου και ένας σταθερός 
διάλογος εντός της EPSU, διατηρώντας ωστόσο τις σταθερές στιγµές διαλόγου 
των Πυροσβεστών της Μεσογειακής Περιοχής, εφόσον χρειάζεται να έχουµε 
κατά νου µεσοπρόθεσµους στόχους εφαρµόσιµους από το συνδικάτο σε όλες τις 
συµµετέχουσες χώρες και συνολικούς στόχους, όπου είναι σηµαντική η 
παρέµβαση της ΕΕ κι ο ρόλος της EPSU.  
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Υπό το ευρωπαϊκό πρίσµα είναι αναπόφευκτη µία συζήτηση για την αξία της 
δηµόσιας υπηρεσίας ως εγγύηση ισοτιµίας για όλο τον πληθυσµό ανεξαρτήτως 
της κοινωνικής τάξης προέλευσης.  
 
Κατ' επέκταση, σ' αυτό το συνολικό πλαίσιο, η υπηρεσία του Πυροσβεστικού 
Σώµατος δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί κατά πολύ από την κατάσταση των 
άλλων τοµέων της δηµόσιας υπηρεσίας, άλλο τόσο ευαίσθητων για τη 
διατήρηση των επιπέδων Welfare που ενέχουν πέρα από τη διάσωση κι άλλα 
απαραίτητα κοινά αγαθά, όπως το νερό, την υγεία, το σχολείο, τις µεταφορές. 
 
Μ' αυτήν την έννοια, προκύπτει δίχως άλλο ενωτικό, µε το µέτρο υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, το θέµα του ωραρίου εργασίας στην Περιοχή της 
Μεσογείου, καθώς επίσης και στην Ευρώπη. 
 
Συνεχείς επιθέσεις σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα παρατηρούνται εντός της ίδιας 
της ΕΕ, µε την προσπάθεια µάλιστα να γκρεµιστεί ο τοίχος του µέγιστου 48 
ωρών εργασίας την εβδοµάδα στον τοµέα υγείας και στο ίδιο το Πυροσβεστικό 
Σώµα και µας προτρέπουν στον προβληµατισµό σχετικά µε το µέγεθος της 
επίθεσης στην εργασία στο δηµόσιο. 
 
Στο Πυροσβεστικό Σώµα, για παράδειγµα, η διαπλοκή που αναδείχθηκε για όλη 
τη διάρκεια του έργου µεταξύ επαγγελµατικού και εθελοντικού στοιχείου, αν 
αναλυθεί ταυτόχρονα µε ένα παρεµφερές φαινόµενο ιδιαίτερα διαδεδοµένο στον 
τοµέα της υγείας, προοπτικά σχεδιαγραφεί µία επιδείνωση της δηµόσιας 
υπηρεσίας, στην οποία επενδύονται ελάχιστοι πόροι και µε εσφαλµένο τρόπο, 
µαζί µε την επιδείνωση των επαγγελµατικών και µισθολογικών συνθηκών των 
εργαζοµένων. 
 
Πράγµατι, χωρίς να παραβλέπουµε την ιστορία και την παράδοση της υπηρεσίας 
της καθεµίας χώρας µέλους, θα έπρεπε να αναλυθούν τα οργανωτικά µοντέλα, 
οι οικονοµικοί πόροι, το χρησιµοποιούµενο προσωπικό και µέσα, από τη στιγµή 
που υποθέτοντας µία ευρωπαϊκή οδηγία τυποποίησης της λειτουργίας της 
διάσωσης και της πολιτικής προστασίας, θα πρέπει να αποτυπωθεί η µέγιστη 
οµοιογένεια στη δράση των επαγγελµατικών και εθελοντικών τοµέων.  
 
Μία διαδεδοµένη πολιτική ολοκλήρωσης µεταξύ των δύο στοιχείων δεν θα 
µπορούσε παρά να εµπλέκει όλη τη δραστηριότητα ∆ιάσωσης και πολιτικής 
Προστασίας γενικότερα, ακόµη περισσότερο από τη στιγµή που συχνά η 
Πολιτική προστασία µπορεί να είναι µόνο ένα δοχείο που γεµίζει ανάλογα µε την 
πολιτική σκοπιµότητα κι όχι µε τις πραγµατικές ανάγκες της υπηρεσίας, από την 
οποία υπεξαιρούνται σηµαντικοί πόροι.  
 
Αυτό θα µπορούσε να είναι ένα αντικείµενο της συνέχισης του σηµερινού έργου 
της Μεσογειακής Περιοχής βασισµένο στις καταστροφές που οφείλονται σε µία 
παρεµφερή µορφο-γεωλογική διαµόρφωση, που έγινε ακόµα πιο εµφανής, µετά 
τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, από τις τραγωδίες του 2009, ξεκινώντας 
από το σεισµό που ισοπέδωσε την πόλη Λ' Άκουιλα, συνεχίζοντας µε τις 
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πρόσφατες τραγωδίες που προκάλεσε η φωτιά, τη µία µετά την άλλη, τον 
Ιούλιο και Αύγουστο σε Ισπανία και σε Ελλάδα. 
 
Ολοκληρώνοντας, το έργο παρήγαγε επωφελή αποτελέσµατα στη διάχυση της 
ανταλλαγής κατάρτισης και ενηµέρωσης µεταξύ των συνδικαλιστικών 
αντιπροσώπων ως αποφασιστικό στοιχείο για την ανάπτυξη των 
διαπραγµατεύσεων αναφερόµενων ιδιαιτέρως στην υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία. 
 
Από αυτό δηµιουργήθηκαν απτά εργαλεία διάχυσης στον οδηγό, στη 
δηµοσίευση του WEB site http://www.hssfmed.eu , στο οποίο εκτός από τα 
έγγραφα του έργου θα συνεχιστεί κι η δραστηριότητα ανταλλαγής 
κατάρτισης/ενηµέρωσης και αξιοσηµείωτης σηµασίας είναι το γεγονός ότι στο 
EPSU Firefighters' Network meeting - της 23ης Σεπτεµβρίου 2009 θα συζητηθεί 
το έργο: µία περαιτέρω απόδειξη ότι η δηµόσια υπηρεσία για να προστατευτεί 
χρειάζεται, ανεξάρτητα από το γεωγραφικό πλάτος και µήκος στο οποίο 
διεξάγεται, έντονες και επωφελείς συνδικαλιστικές σχέσεις.  
 
Αύγουστος 2009 
 
PARTNERS 
 

1. SSSH UATUC (Union of Autonomous Trade Unions) Croatia  
2. FSAP CC.OO. (Comisiones Obreras) Spain 
3. FP CGIL, Italy 
4. ADEDY Panhellenic Fed. of employees Unions of fire-fighting dept. Greece  
5. GWU (General Workers Union)  Malta 
6. SPGS (Sindikat Poklicnega Gasilstva Slovenije) Slovenia 
7. STAL  Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, Portugal  
8. EPSU European Public Services Union -  Belgium  

 


