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ΑΘΗΝΑ 13 Σεπτεμβρίου 2013 
                             

                                                                          Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
                                                                                        Κοιν/ση: Πολιτικούς Φορείς - Πρωτ/μιες Ενώσεις  
                                                                                                                - Εργαζόμενους Π.Σ.                                      

 

Θέμα :«ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ» 
  

Συνάδελφοι                                                                                          
Στις 13 - 12 - 2012 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης πυροσβεστικού προσωπικού από διάφορες 
περιοχές της χώρας, σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων στο Ηράκλειο Κρήτης, με θέμα την εικονική 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε χώρο ύπαρξης επικίνδυνων χημικών υλικών, διαδραματίστηκαν τα εξής: 
 

 Συνάδελφος από την Π.Υ. Μυτιλήνης που συμμετείχε στην άσκηση, δεν είχε ενημερωθεί – όπως και 
αρκετοί συμμετέχοντες συνάδελφοι – για την ύπαρξη ενεργούς αμμωνίας στο πεδίο διεξαγωγής της, 
με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το εν λόγω επικίνδυνο στοιχείο, που μπορεί να προκαλέσει 
ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.  

 Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή της άσκησης, κάνοντας χρήση της αναπνευστικής συσκευής πεπιεσμένου 
ατμοσφαιρικού αέρα, ένοιωσε δυσφορία και δύσπνοια και στη συνέχεια έντονες ενοχλήσεις στο στήθος.  

 Το ίδιο βράδυ μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με έντονους πόνους στο ίδιο σημείο 
του σώματος, όπου διεγνώσθη «οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου» και το πρωί της επόμενης ημέρας, στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της περιοχής, όπου υποβλήθηκε σε «αγγειοπλαστική επέμβαση στην 
καρδιά,» με τοποθέτηση 2 stent (μπαλονάκια). Επίσης κατά τη διάρκεια των 25 ημερών της νοσηλείας 
του, εμφάνισε και «σύνδρομο Dressler» (περικαρδική συλλογή).  

 Στις 27 - 1 - 2013 εισήχθη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για επανεξέταση και νοσηλεύτηκε 
για 11 ημέρες, με γνωμάτευση να παραμείνει στην Αθήνα μέχρι την τοποθέτηση «απινιδωτή».  

 Μέχρι σήμερα ο συνάδελφος υποβάλλεται σε αλλεπάλληλες ιατρικές εξετάσεις και εισαγωγές, ενώ το 
σοβαρό πρόβλημα υγείας του αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται. Πρόσφατα εισήχθη 2 φορές στην 
παθολογική κλινική του ανωτέρω στρατιωτικού νοσοκομείου, λόγω «πυρετού αγνώστου αιτιολογίας,» 
καθώς και στην αιματολογική κλινική, με διάγνωση εξόδου «νεοπλάσματα με άγνωστη η αβέβαιη 
συμπεριφορά» (λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία).  

 Το πόρισμα πιστοποίησης αναπηρίας, που γνωστοποιήθηκε στο συνάδελφο από τη Διεύθυνση 
Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, στη Μυτιλήνη, ορίζει ποσοστό αναπηρίας 80%. 

 Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση διενεργήθηκε αρκετούς μήνες μετά και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί το 
πόρισμα, ώστε να υπάρξουν περαιτέρω εκτιμήσεις, για τη διερεύνηση των αιτιών. 

 Εξαιτίας της καθυστέρησης της διεξαγωγής Ε.Δ.Ε. ο συνάδελφος δεν έχει δικαιωθεί μέχρι στιγμής τη 
χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης, για τους τραυματισθέντες εν ώρα υπηρεσίας, με συνέπεια 
την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του. 

 Επίσης δεν υπήρξε μέριμνα από την πλευρά της υπηρεσίας, για την επίσκεψη ιατρού του Π.Σ. στις 
νοσοκομειακές εγκαταστάσεις του 251 Γ.Ν.Α. κατά τους πρώτους 5 μήνες που νοσηλεύτηκε ο συνάδελφος, 
προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη υποστήριξη. 

 

  Το ζήτημα έχει τεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Βορείου Αιγαίου, από την παράταξη της 
Ε.Α.Κ.Π. στην ομώνυμη περιφέρεια, από τις 6 Ιουνίου 2013, αλλά με ευθύνη της πλειοψηφούσας 
παράταξης, δεν έχει συγκληθεί ακόμη Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
του συναδέλφου, όπως και να αντιμετωπιστούν συνολικά, τα εργασιακά προβλήματα των συναδέλφων 
της περιοχής.  
  Το απαράδεκτο γεγονός, της αδιαφορίας, της απαξίωσης και του εκφυλισμού του τοπικού 
πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, έχει καταγγελθεί αλλεπάλληλες φορές από την Ε.Α.Κ.Π. 
Βορείου Αιγαίου. 
  

http://www.eakp.gr/
mailto:info@eakp.gr


 

  Έπειτα από τις εξελίξεις αυτές, ζητάμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να απαιτήσει από 
την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία: 
 

 Την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διενεργούμενης Ε.Δ.Ε. και την κοινοποίηση του πορίσματος 
υπόψη του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες 
αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή αποκατάσταση του συναδέλφου, αλλά και στη 
διαπίστωση τυχόν ευθυνών ή παραλείψεων από μέρους της υπηρεσίας, σχετικά με την εφαρμογή των 
κατάλληλων μέτρων προστασίας.   

 Την προβλεπόμενη, απαιτούμενη και επαρκή συντήρηση, των αναπνευστικών συσκευών και των 
αεροσυμπιεστών, για όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα περιλαμβάνει και τη σωστή 
ανανέωση του πεπιεσμένου αέρα αναπνοής των φιαλών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας των 
διεθνών προτύπων.  

 Την άμεση αντικατάσταση των χαλύβδινων φιαλών των αναπνευστικών συσκευών, με φιάλες νέου 
τύπου, με σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, που μεταξύ άλλων θα παρέχουν μεγαλύτερη αυτονομία 
ατμοσφαιρικού αέρα στους χρήστες και θα μειώνουν αισθητά το βάρος μεταφοράς τους. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
	Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
	ΑΘΗΝΑ 13 Σεπτεμβρίου 2013
	Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.


