
 

  

Ε.Α.Κ.Π. 
Της    Ένωσης     Υπαλλήλων   Πυρ/κου    Σώματος    Περ/ρειας     Δυτικής  Ελλάδας. 

Κιν..   6976860551  –  6974385911  –  6972929122  -  6973357660       

web site:  www. eakp.gr,      Email: info@eakp.gr 

ΠΑΤΡΑ   25  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015                            ΠΡΟΣ: Το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας   

                                                                                    Δυτικής Ελλάδας 

                                                                  Κοιν/ση: Στα  μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας  Δυτικής Ελλάδας                                                                                       
 
 

Π  Α  Ρ  Ε  Μ  Β  Α  Σ  Η  
 

 

  Συνάδελφοι, βρισκόμαστε λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Μέσα σε όλα 
όσα καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε είναι και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών 
πυρκαγιών.  
  Τα οξυμμένα προβλήματα, η μείωση του προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια με αλόγιστη χρήση των 
επιφυλακών, τα τεράστια κενά και οι ελλείψεις, σε έναν τόσο ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα, όπως αυτός της 
πυροπροστασίας έχουν ως αποτέλεσμα να υποχρεώνονται οι πυροσβέστες, να υπερβούν τα ανθρώπινα 
όρια για να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, καθώς και τον δασικό πλούτο της 
χώρας μας, εκτελώντας υπηρεσία κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.  
   Σημαντική συμβολή στην αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων αποτελεί και η εξασφάλιση του 
αποτελεσματικού συντονισμού κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων.  
    Την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο, παρότι δεν υπήρξαν μεγάλες δασικές πυρκαγιές, δυστυχώς 
παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των τραυματισμών, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το μεγάλο βαθμό 
επικινδυνότητας που αντιμετωπίζει το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. 
  Με ανεξίτηλο τρόπο έχει χαραχτεί στις μνήμες μας, το γεγονός της 29 Αυγούστου 2014 όπου κατά 
τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στη Χρυσοβίτσα Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, δύο 
συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν (έπειτα από ρίψη νερού από εναέριο κατασβεστικό μέσο), εκ των οποίων ο 
ένας σοβαρά, ο οποίος παραμένει σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Πάτρας, σε μια προσπάθεια να 
ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα που του δημιουργήθηκαν (κινητικά και άλλα). 
  Στις 16/9/2014. πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας αντιπροσωπείας της Ε.Α.Κ.Π με τους κύριους Διοικητές 
ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας, ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νίας και Π.Υ. Αγρινίου, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις 
συνθήκες τραυματισμού των δύο συναδέλφων. Σε περιορισμένο πλαίσιο κινήθηκαν οι τοποθετήσεις τους, 
αφού όπως μας δήλωσαν αναμένονταν η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.). 
  Με την συμπλήρωση οχτώ (8) περίπου μηνών από την ημέρα του τραυματισμού, εύλογα γεννιούνται 
ερωτηματικά σχετικά με την ολοκλήρωση ή όχι, της διαδικασίας της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής 
Εξέτασης από το Πυροσβεστικό Σώμα.  
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε από το προεδρείο της ένωσής μας να προβεί άμεσα σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες θα προκαλέσουν:   

   Την επίσημη ενημέρωσή μας για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της διενεργούμενης Ε.Δ.Ε. 
και εφόσον έχει ολοκληρωθεί να κοινοποιηθεί το πόρισμά της, υπόψη του πρωτοβάθμιου 
συνδικαλιστικού οργάνου για να ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις που θα συμβάλλουν 
στην αποκατάσταση του συναδέλφου, αλλά και στη διαπίστωση τυχόν ευθυνών ή 
παραλείψεων από μέρους της υπηρεσίας. Αν πάλι δεν υφίσταται ολοκλήρωση ή η έναρξη της 
διαδικασίας, να απαιτηθούν εξηγήσεις.  

 Την έναρξη άμεσα αγωνιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών, μέσω των οποίων θα ασκηθούν οι 
απαιτούμενες πιέσεις στην πολιτεία, προκειμένου να εφαρμόσει, ως οφείλει, τις υποχρεώσεις της (σε 
περίπτωση μη εφαρμογής τους) για την ουσιαστική και επαρκή κάλυψη των αναγκών του συναδέλφου 
μας και της οικογένειας του που ανακύπτουν εξαιτίας της κατάστασης στην οποία περιήλθε. 

  Επισημαίνουμε ότι ένα απ’ τα βασικά μελήματα των συνδικαλιστικών μας οργάνων πρέπει να 
αποτελεί η έγκαιρη και με δυναμικό τρόπο παρέμβασή τους, για διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς 
μας,  προλαμβάνοντας τις αρνητικές εξελίξεις.   
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