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Συνάδελφοι 

 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης πυροσβεστικού προσωπικού στο Ηράκλειο 

Κρήτης, όπου συμμετείχαν συνάδελφοι από διάφορες περιοχές της χώρας, διαδραματίστηκαν τα 

εξής: 
 

 Συνάδελφος μας από την Π.Υ. Μυτιλήνης συμμετείχε στην εν λόγω εκπαίδευση, που 

περιλάμβανε άσκηση με θέμα την εικονική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε χώρο ύπαρξης 

επικίνδυνων χημικών υλικών. Στο πεδίο της άσκησης – η οποία διεξαγόταν σε εργοστάσιο 

παραγωγής τροφίμων – υπήρχε ενεργή αμμωνία, χωρίς να έχει ενημερωθεί γι’ αυτό o 

συνάδελφος και χωρίς να έχουν ληφθεί οι κατάλληλες προφυλάξεις για την αποφυγή της 

έκθεσης του, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το εν λόγω επικίνδυνο στοιχείο. Όταν ο 

συνάδελφος φόρεσε την αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου ατμοσφαιρικού αέρα, προκειμένου 

να συμμετάσχει στην άσκηση, ένοιωσε δυσφορία και δύσπνοια και στη συνέχεια της άσκησης, 

έντονες ενοχλήσεις στο στήθος. 

      Το ίδιο βράδυ αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στήθος, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο 

Νοσοκομείο Ηρακλείου και το επόμενο πρωινό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 

όπου υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική επέμβαση στην καρδιά με τοποθέτηση 2 stent (μπαλονάκια) 

και νοσηλεύτηκε για 25 ημέρες. Στις 27-01-13 εισήχθη στο 251 Γ.Ν.Α. 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, 

ενώ το σοβαρό πρόβλημα υγείας του αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται. 

 Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση διενεργήθηκε αρκετούς μήνες μετά και μέχρι στιγμής δεν έχει 

εκδοθεί το πόρισμα, ώστε να υπάρξουν περαιτέρω εκτιμήσεις, για την διερεύνηση των αιτιών. 

 Εξαιτίας της καθυστέρησης της διεξαγωγής Ε.Δ.Ε. ο συνάδελφος δεν έχει δικαιωθεί μέχρι 

στιγμής την χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης, για τους τραυματισθέντες εν ώρα 

υπηρεσίας, με συνέπεια την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του. 

 Επίσης δεν υπήρξε η απαιτούμενη μέριμνα από την πλευρά της υπηρεσίας, για την επίσκεψη 

ιατρού του Π.Σ. στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις του 251 Γ.Ν.Α. που νοσηλεύτηκε ο 

συνάδελφος, προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη υποστήριξη. 
 

Έπειτα από την εξέλιξη αυτή η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Βορείου Αιγαίου, ζητά 

την άμεση σύγκληση του τακτικού Δ.Σ. με στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, 

ώστε να αποκατασταθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα του συναδέλφου μας. 

Όπως και για να ληφθούν από το σωματείο μας οι ανάλογες αγωνιστικές πρωτοβουλίες που 

επιβάλλονται ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, για την αντιμετώπιση του συνόλου 

των εργασιακών θεμάτων των συναδέλφων της περιφέρειας, στη βάση που προτείνει η παράταξή 

μας. 
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