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Αρ. πρωτ. 1036            
Προς: Αξιότιμο Υφυπουργό 

Πολιτικής Προστασίας  
και Διαχείρισης Κρίσεων 
κύριο Νικόλαο Χαρδαλιά 

 
Κοινοποίηση: 

α) Αξιότιμο Πρωθυπουργό 
κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη 

β) Αξιότιμο Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη 
κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη  

γ) Αξιότιμους κ.κ. Βουλευτές 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

 
                                                                                                     

Θέμα: “Χαρακτηρισμός των Εθελοντών Πυροσβεστών, ως «υγειονομική βόμβα» από 
τον κύριο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων” 

 
Αθήνα, 08 Μαρτίου 2021 

 
   

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 

Κατά τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στη συζήτηση της Επίκαιρης 

Ερώτησης του Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κυρίου Γεωργίου Καμίνη, την 1η Μαρτίου 

2021, όπου στο περιεχόμενό της τέθηκαν κάποια πολύ σοβαρά ερωτήματα, δυστυχώς οι 

εθελοντές πυροσβέστες έγιναν κοινωνοί, ενός -κατά την ηπιότερη ερμηνεία- άδικου 

χαρακτηρισμού, ως προς το γεγονός της θέσης τους σε πρακτική αναστολή άσκησης 

καθηκόντων, εδώ και συνολικά έξι μήνες, δύο την άνοιξη του 2020 και τέσσερις τον χειμώνα του 

2020-2021.  

Μας χαρακτηρίσατε, ως μια «υγειονομική βόμβα που δεν θα μπορούσατε να 

διαχειριστείτε», και γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε, όπως τονίσατε,  η «εύλογη» απομάκρυνση 

μας από τις βάρδιες των επαγγελματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα, με την 

απόφασή αυτή, απομακρύνθηκαν περίπου 1.800 εθελοντές πυροσβέστες. Βέβαια εδώ οφείλουμε 

να σημειώσουμε, ότι σε πλήρη αντίθεση με τα παραπάνω, άλλοι 400 περίπου εθελοντές 

πυροσβέστες, υπηρετούν κανονικά, μαζί με τους μονίμους συναδέλφους τους στις 23 

εθελοντικές υπηρεσίες, που υφίστανται στην ελληνική επικράτεια.   

Στην έναρξη της απάντησής σας, αναφέρετε πως περιποιείτε εξαιρετικό σεβασμό σε 

ό,τι κάνουμε και σε ό,τι προσφέρουμε, πλην όμως αμέσως μετά, χρησιμοποιώντας τον 

χαρακτηρισμό «υγειονομική βόμβα, την οποία δεν θα μπορούσατε να διαχειριστείτε», 

αναφερθήκατε στους 2.200 εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι κατά τα λεγόμενά σας, 

μετακινούνται σε 2.200 (2.020 αναφέρατε, αλλά προφανώς είναι λεκτικό λάθος) επαγγελματικούς 

χώρους και εξ αυτού θα διασπείρουν τον ιό στο Πυροσβεστικό Σώμα.  



Σελίδα 2 από 3 

 

Εδώ βέβαια κύριε Υφυπουργέ, αντιλαμβανόμαστε κάποια λογικά άλματα τα οποία 

χρησιμοποιείτε ως παραδοχές και τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω: 

α) Ενώ έχουμε αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, με ρυθμίσεις στον 

επαγγελματικό τομέα που έγκεινται, είτε στην εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) για μια 

μεγάλη μερίδα των εργαζομένων, είτε στην αναστολή εργασίας, εσείς αναφέρεστε στους 

Εθελοντές Πυροσβέστες, ωσάν να εργάζονται όλοι ανεξαιρέτως, αποτελώντας λογικά μια 

προνομιούχο μερίδα της κοινωνίας! 

β) Αποτελώντας κατά τα λεγόμενά σας, μία ανεξέλεγκτη υγειονομική βόμβα, 

θεωρούμαστε, εν συνόλω, ως μια μερίδα του πληθυσμού, η οποία ενώ, από την μία έχει 

ενστερνιστεί αυτή την εξέχουσα ιδιοσυγκρασία που διακατέχει τους εθελοντές ανά τον κόσμο και 

βασίζεται στους άξονες της ενσυναίσθησης και της αγωνίας για τον συνάνθρωπο και την αξία της 

ζωής, παρόλα αυτά, δεν είμαστε ικανοί να προστατέψουμε αυτό για το οποίο έχουμε ταχθεί και 

επί τούτου έχουμε ενταχθεί στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος και τούτο είναι η προστασία 

της ζωής, δηλαδή ο θεμέλιος σκοπός του Σώματος. 

γ) Όντας ενεργοί επαγγελματικά, (όσοι βέβαια, εξ ημών έχουν ακόμα ενεργή 

επαγγελματική δραστηριότητα), κινούμαστε μη συμμορφούμενοι στα μέτρα και τις ρυθμίσεις που 

υφίστανται, ένα χρόνο τώρα και θα αποτελέσουμε έτσι εμείς τον φορέα υπερμετάδοσης του ιού 

στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.  

δ) Μην συμπεριλαμβάνοντάς μας, στην πρόσφατη διαταγή του Α.Π.Σ., η οποία ρύθμισε 

τον τρόπο εμβολιασμού των συναδέλφων υπαλλήλων του Σώματος, προφανώς πιστεύετε πως ο 

εμβολιασμός μας, δεν θα μας αφαιρέσει την ιδιότητα της «αδιαχείριστης υγειονομικής 

βόμβας» και η μόνη λύση είναι ο παροπλισμός μας, για να παραμείνουν ασφαλείς οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι στο Σώμα. 

Δηλαδή, κύριε Υφυπουργέ, αδιαχείριστη υγειονομική βόμβα αποτελεί: 

 Το 20% των Εθελοντών Πυροσβεστών που έχει χάσει την δουλειά του ή βρίσκεται σε 

 μακροχρόνια ανεργία. 

 Το 20% των συναδέλφων, το οποίο βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής εργασίας. 

 Το 20% των συναδέλφων, το οποίο βρίσκεται σε καθεστώς τηλεργασίας. 

 και τέλος οι 400 Εθελοντές Πυροσβέστες, οι οποίοι στελεχώνουν εθελοντικές 

πυροσβεστικές υπηρεσίες και εξακολουθούν να εκτελούν κανονικά υπηρεσία. 

Επίσης, αδιαχείριστη υγειονομική βόμβα αποτελούν εκείνοι, οι οποίοι: 

 Έχουν τιμηθεί, για την προσφορά τους, από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 Έχουν τιμηθεί, για την προσφορά τους, από τον νυν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, 

παρουσία σας και παρουσία του τότε Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως 

εξάλλου και από διάφορους άλλους πολιτειακούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 Είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, επιστήμονες, 

εκπαιδευτικοί, στελέχη εταιρειών, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, πολύτεκνοι, μητέρες, 

μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίοι αποφάσισαν εδώ και πάνω από 20 χρόνια να 

υπηρετήσουν τον Έλληνα πολίτη εθελοντικά, μέσα από την ένταξή τους στο 

Πυροσβεστικό Σώμα ως Εθελοντές Πυροσβέστες. 

 Είναι αυτοί που, το Κράτος δεν έχει ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για να τους προμηθεύσει με 

κανένα Μέσο Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), ως όφειλε να πράξει. Αντ’ αυτού είτε 

καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους για να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα μέσα, 
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είτε προσδοκούν σε κάποια δωρεά από φορείς ή πολίτες με ευαισθησία στο θέμα. 

 Είναι αυτοί που, όταν τραυματίζονται εν ώρα καθήκοντος, δεν έχουν δικαίωμα να  

νοσηλευτούν στα Στρατιωτικό Νοσοκομεία της Χώρας, όπως ισχύει για το μόνιμο 

πυροσβεστικό προσωπικό και για τους Πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες του 

Πυροσβεστικού Σώματος, γιατί αυτοί προφανώς δεν αποτελούν προσωπικό του! 

 Είναι αυτοί που, πριν 6 μήνες έχασαν εν ώρα καθήκοντος έναν άξιο συνάδελφο, Εθελοντή 

Αρχιπυροσβέστη, νέο παλικάρι, ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή του, το σκοπό για τον οποίο 

εντάχθηκε στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος! 

 Είναι αυτοί που, για να μετακινηθούν προς την Υπηρεσία τους, θα πρέπει να πληρώσουν 

το εισιτήριό τους, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, διότι δεν δικαιούνται ελεύθερης 

μετακίνησης, όπως αντιθέτως ισχύει για το υπόλοιπο προσωπικό του Πυροσβεστικού 

Σώματος, γιατί αυτοί προφανώς δεν αποτελούν προσωπικό του! 

 Είναι μέλη μιας ευρωπαϊκής οικογενείας, που αριθμεί 3.000.000 Εθελοντές Πυροσβέστες, 

οι οποίοι στελεχώνουν τις εκατοντάδες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Χωρών τους. 

 Είναι αυτοί που, σε αντίθεση με την ελάχιστη υποχρέωση των τριών βαρδιών ανά μήνα, 

όπως αναφέρατε, εκτελούν πολλαπλάσιες βάρδιες στις Υπηρεσίες τους και καλύπτουν 

αγόγγυστα, κάθε ανάγκη που θα παρουσιαστεί.  

Τέλος, από την κατακλείδα της απάντησής σας, φαίνεται πως δεν υπάρχει ουσιαστικός 

σχεδιασμός για το αν και πότε θα επιστρέψουμε στις βάρδιες μας και απλά ευελπιστείτε να 

έχουν τελειώσει οι καταστάσεις που αφορούν στην πανδημία, πριν την έναρξη της 

αντιπυρικής περιόδου (σε περίπου 55 ημέρες δηλαδή), για να επιστρέψουμε τότε. Να 

θεωρήσουμε προφανώς, ότι ή δεν θα επιστρέψουμε ούτε κατά την αντιπυρική περίοδο ή μέχρι 

την έναρξη της αντιπυρικής θα έχουμε ξεπεράσει τις καταστάσεις που αφορούν στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,  

Δυστυχώς, η αναφορά του συνόλου των Ελλήνων Εθελοντών Πυροσβεστών, ως «μία 

υγειονομική βόμβα, την οποία δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε», θεωρούμε πως 

ήταν τουλάχιστον ατυχής. Από εκείνη τη στιγμή έχουμε γίνει και εξακολουθούμε να γινόμαστε 

δέκτες σφοδρών αντιδράσεων από το σύνολο των εθελοντών συναδέλφων, οι οποίοι αισθάνονται 

βαθύτατα προσβεβλημένοι ως άτομα, ως Έλληνες νομοταγείς Πολίτες και κυρίως ως μέρος του 

ιερότερου θεσμού της έννοιας της κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτόν του εθελοντισμού. Είναι 

ειλικρινά λυπηρό, σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο, η λέξη ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ να αποτελεί ύψιστη τιμή 

και να περιβάλλεται με πραγματικό σεβασμό από τις κοινωνίες, αλλά στην ελληνική 

πραγματικότητα να αποτελεί αδιαχείριστη υγειονομική βόμβα και εστία υπερμετάδοσης!!! 

Πραγματικά κρίμα……. 

Με εκτίμηση,  


