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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συνάδελφοι,  

Η περιοχή της Αττικής δοκιμάζεται τις τελευταίες ημέρες από 

καταστροφικές πυρκαγιές που προκάλεσαν το άδικο θάνατο, 

δυστυχώς, πολλών συνανθρώπων μας, την ολοκληρωτική καταστροφή 

περιουσιών και ανυπολόγιστη ζημία στο φυσικό περιβάλλον. 

Κανένας μας δε μένει ασυγκίνητος απέναντι σ’ αυτή την τραγωδία. 

Η Ο.Τ.Υ.Ε. συμμετείχε στο κάλεσμα του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

στις 24.07.2018 για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξη των 

πληγέντων συνανθρώπων μας. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης αποφασίστηκε η σύσταση 

μιας τριμελούς επιτροπής που θα έχει συντονιστικό ρόλο και θα τεθεί 

στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την 

παροχή βοήθειας. 

Επίσης, συμμετέχουμε στο κάλεσμα του Εθνικού Κέντρου 

Αιμοδοσίας για εθελοντική αιμοδοσία υπέρ των πληγέντων. 

Για την Αττική αρμόδια είναι τα νοσοκομεία ΕΛΠΙΣ, ΘΡΙΑΣΙΟ 

& ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ έως και την Παρασκευή 27/07. 

Στις 01 & 02/08/2018 διοργανώνεται στο χώρο του Μετρό του 

Συντάγματος από τις 10.00 - 20.00 Εθελοντική Αιμοδοσία την οποία 

στηρίζει και η Ο.Τ.Υ.Ε.. 

Για την υπόλοιπη χώρα οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να 

προσφέρουν αίμα στα κατά τόπους νοσοκομεία. 

Πρώτο μας μέλημα είναι η παροχή ηθικής αλλά και υλικής 

συμπαράστασης στους συναδέλφους που έχουν πληγεί από τις 

καταστροφικές πυρκαγιές, γι αυτό προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος 

συντονισμός παρακαλούνται οι έχοντες ανάγκη συνάδελφοι να 

απευθύνονται  στην Ο.Τ.Υ.Ε. και ειδικότερα στον ταμία κο 

Ζυγογιάννη Δημήτριο τηλ.: 6977414681, ώστε να γίνει η πρώτη 

καταγραφή τους. Η αρχική ενίσχυσή τους θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη 

της τοπικής Ένωσης (κυρίως της 1
ης

 Ε.Τ.Υ.). 



Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια 

με συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις μετά την καταγραφή των 

ζημιών και την αποτύπωση της πραγματικότητας. Άλλωστε σε ανάλογη 

περίπτωση το 2007 η Τελωνειακή Υπηρεσία δώρισε δυο πυροσβεστικά 

αυτοκίνητα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών 

στους πληγέντες δήμους. Για την παροχή αυτού του είδους της στήριξης 

θα απαιτηθεί η συνδρομή όλων, θα αποφασίσουν τα συνδικαλιστικά 

όργανα αξιολογώντας τις ανάγκες των πληγέντων περιοχών.  

Εντούτοις, οι τοπικές Ενώσεις, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να 

αναλάβουν επιπλέον δράσεις που αποβλέπουν στην άμεση ανακούφιση 

των πληγέντων, πάντα με σεβασμό στο ανθρώπινο δράμα. 

Τέλος, η Ομοσπονδία, μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους 

και σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς της Α.Α.Δ.Ε. και 

του ΥΠ. ΟΙΚ., θα διαθέσει χρηματικό ποσό έως 3.000,00€ για την 

άμεση ενίσχυση των πληγέντων με είδη πρώτης ανάγκης. 

 

 

 


