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ΠΑΤΡΑ  26  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013       ΠΡΟΣ: Προεδρείο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της        

                                                                             Ε.Υ.Π.Σ.  Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 
                                                          
                                                    Κοιν/ση: 1) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

                                                                              2) Στα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

ΘΕΜΑ: « Ενέργειες του προεδρείου με σκοπό την διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας  των μελών της Ένωσης μας ».  

 

Συνάδελφοι, αγανάκτηση, θλίψη και ανησυχία προκαλούν τα όσα υπέστη στην υγεία του συνάδελφος μας  από 

τον Ν. Μυτιλήνης, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης πυροσβεστικού προσωπικού από διάφορες περιοχές της 

χώρας, η οποία διεξήχθη στις 13-12 -2012 σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 Το σενάριο τις άσκησης περιελάμβανε την εικονική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε χώρο που υπήρχαν επικίνδυνα 

χημικά υλικά. Κατά την χρήση αναπνευστικής συσκευής πεπιεσμένου ατμοσφαιρικού αέρα, ο συγκεκριμένος συνάδελφος 

ένιωσε έντονη δυσφορία, δύσπνοια και ενοχλήσεις στο στήθος. Αφού υποβλήθηκε  σε αλλεπάλληλες ιατρικές εξετάσεις 

και νοσηλεύτηκε σε διάφορα νοσοκομεία, του γνωστοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της 

Εργασίας στη Μυτιλήνη, πόρισμα πιστοποίησης αναπηρίας, που ορίζει  το ποσοστό αναπηρίας του, στο 80%. 

Εύλογα λοιπόν αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει αναστάτωση και ανησυχία στις τάξεις των εργαζομένων στο Π.Σ. 

Η Ε.Α.Κ.Π. με έγγραφο της στις 13-09-2013, αποκάλυψε την στάση της πολιτείας για το  συγκεκριμένο ζήτημα, 

στάση που την αφήνει έκθετη απέναντι σε όλους μας, εξαιτίας της αδιαφορίας που επιδεικνύει  για την ζωή και την 

ασφάλεια μας.  

Προκλητική είναι και η στάση της ομοσπονδίας μας ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ) όπου, παρότι έχει ενημερωθεί για την βλάβη 

στην υγεία του συναδέλφου μας τηρεί σιγή ιχθύος, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι φέρει βαρύτατες ευθύνες  για την 

απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στους εργασιακούς μας χώρους.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχει αποφασιστεί η 

σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την υγιεινή και ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα και παρά τις πιέσεις 

της παράταξής μας, με ευθύνη του προεδρείου και με την ανοχή των υπολοίπων παρατάξεων,  η επιτροπή 

παραμένει ανενεργή μέχρι και σήμερα. 

Ευθύνες έχει και η  πλειοψηφία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών μας οργάνων, όπου χρόνια διοικούνται 

από παρατάξεις που υπηρετούν τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, οι οποίες σιγοντάροντας τις αντεργατικές πολιτικές 

υπονόμευσαν τα δικαιώματα μας και δεν πίεσαν τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τις φυσικές ηγεσίες ώστε να δώσουν 

ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα μας. 

 Τρανταχτό παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω αποτελεί η στάση  της   Ε.Υ.Π.Σ.Π. Βορείου Αιγαίου, 

όπου ενώ είχε ενημερωθεί από την Ε.Α.Κ.Π. Β. Αιγαίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του εν λόγω 

συναδέλφου από τις 6 Ιουνίου 2013, με ευθύνη της παράταξης που έχει την πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο 

συγκλήθηκε στις 25-10-2013, μετά από επίμονες προσπάθειες της παράταξής μας. 

 Αποσκοπώντας στην πρόληψη και την αποφυγή εκδήλωσης παρόμοιου περιστατικού  σε εργαζόμενους 

των Π.Υ & Π.Κ  Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,  ζητάμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να χορηγηθούν στην ένωση μας,  όλα τα στοιχεία πού αφορούν τις παραπάνω υπηρεσίες  

και αποδεικνύουν:  

 Τις διενεργούμενες υδραυλικές δοκιμές στις φιάλες πεπιεσμένου αέρα των αναπνευστικών συσκευών (ανοιχτού 

κυκλώματος) που χρησιμοποιεί το πυροσβεστικό προσωπικό για προστασία της αναπνοής και τα αποτελέσματα 

αυτών ανά φιάλη και Πυροσβεστική Υπηρεσία & Π.Κ. 

 Τους ελέγχους που διενεργήθηκαν  μέχρι σήμερα στις φιάλες πριν την  επαναπλήρωση τους. 

 Την ύπαρξη ή μη φιαλών που έχουν εξωτερικά τραύματα από χτυπήματα ή πτώση, ίχνη φωτιάς, ίχνη 

ηλεκτροσυγκόλλησης με παραμορφωμένα ή αλλοιωμένα τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής ή φιάλες που η 

ημερομηνία επανελέγχου τους έχει λήξει. 
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  Αν γίνεται χρήση  συσκευών  πεπιεσμένου αέρα (ανοιχτού κυκλώματος)  με βλάβες-φθορές γενικότερα  ή με 

ελλιπή συντήρηση σε μέρη αυτών (φιάλες και κλείστρα, πλάτες ανάρτησης, μειωτήρες πίεσης, μανόμετρα, 

αεροπνεύμονες  ή αλλιώς βαλβίδα αυτόματης ανταπόκρισης, προσωπίδες κλπ ). 

 Το Μητρώο ή μητρώα  καταγραφής φιαλών και ημερομηνίες αντικατάστασης-ανανέωσης μη καταναλωθέντος αέρα 

ανά φιάλη. 

 Σε ποιους  χώρους λαμβάνει χώρα η πλήρωση αυτών (φιαλών). 

 Παραστατικά συντήρησης (service)  των αεροσυμπιεστών πλήρωσης φιαλών και εκείνων από τα οποία προκύπτει 

η αγορά ή η προμήθεια φίλτρων καθαρισμού και ξήρανσης του αέρα, ο χρόνος αντικατάστασης τους και ο 

εβδομαδιαίος χρόνος λειτουργίας έκαστου αεροσυμπιεστή. Επίσης εάν υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες 

αντίγραφα οδηγιών χρήσης και συντήρησης τους. 

 Πιστοποιητικά τεχνικών γνώσεων όσων χειρίζονται αεροσυμπιεστές. 

 Την ύπαρξη ή μη συσκευής-ων έλεγχου αναπνεύσιμου αέρα και αν ναι, πόσες, που, σε ποιες περιπτώσεις  

χρησιμοποιήθηκαν και ποια τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων. 

 Παραστατικά  αποστείρωσης  των αναπνευστικών συσκευών.  

 Αν έχουν διενεργηθεί έλεγχοι περιεκτικότητας των φιαλών για ανίχνευση επιβλαβών ουσιών για την υγεία των 

χρηστών από πιστοποιημένο κέντρο και τα αποτελέσματα. 

 Το εάν έχουν γίνει απαιτούμενοι έλεγχοι στις Οξυγονούχες αναπνευστικές συσκευές (κλειστού κυκλώματος), όπου 

τέτοιες χρησιμοποιούνται και τις  διηθητικές ή αντιασφυξιογόνες προσωπίδες. 

 Την υποχρέωση ή μη της εργοδοσίας να μεριμνά στην  υποβολή  σε προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους  όσων 

χρησιμοποιούν  αναπνευστικές συσκευές και εάν τέτοια προκύπτει, ποτέ έλαβαν χώρα οι έλεγχοι ή οι επανέλεγχοι. 

 Εάν είναι εφοδιασμένοι όλοι οι συνάδελφοι  με τα προβλεπόμενα  Μ.Α.Π. 

 Τις Δ.Υ. αναφορές υπαλλήλων που πιθανόν να έχουν υποβληθεί για όλους αυτούς τους λόγους. 

Συνάδελφοι, θεωρώντας ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια ανοχής, προκειμένου να διασφαλιστούν τα 

δικαιώματα των εργαζομένων της Ένωσης μας και λόγω ότι: 

 Η υγιεινή και ασφάλεια πρέπει να αποτελούν πρώτιστο στόχο μιας οργανωμένης και πολιτισμένης κοινωνίας και 
κυρίως για τους εργαζομένους σε επαγγέλματα όπως και το δικό μας ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να 
απολαύσουν έτσι μια μακρόχρονη, ποιοτική και παραγωγική ζωή. 

 Στοιχειώδη και αυτονόητη υποχρέωση ενός συνδικαλιστικού οργάνου είναι να προβαίνει σε κάθε ενέργεια 
προκειμένου να εξασφαλίσει για τους εργαζόμενους τις στοιχειώδης συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας και όχι να συναγωνίζεται την αδιαφορία της πολιτείας. 

 ΖΗΤΑΜΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

 Άμεση σύγκληση Δ.Σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με παραπάνω αιτήματα μας και να ενεργήσετε 
άμεσα και προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό την διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας  των εργαζόμενων στο Π.Σ 
και των οικογενειών τους και του κύρους των εργαζομένων σ’ αυτό. 

 Την εξαγγελία αγωνιστικών κινητοποιήσεων και παραστάσεων διαμαρτυρίας σε Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας  και 
Ιονίων Νήσων, με κάλεσμα συμπαράστασης και στήριξης, σε τοπικά συνδικάτα και σωματεία εργαζομένων από 
άλλους κλάδους, για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζόμενους και παράλληλα όπου προκύπτουν 
ευθύνες να υποβάλλονται  μηνυτήριες αναφορές κατά παντός υπεύθυνου. 

 ΤΕΛΟΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ : 

 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 με συχνούς και αυστηρούς και πιστοποιημένους  ελέγχους.  

 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. 

 Έκδοση απαιτούμενων διαταγμάτων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο Π.Σ για την αποτροπή 
επαγγελματικού κινδύνου, βλέπε πρόταση Ε.Α.Κ.Π. www.eakp.gr 

 Και γι’ αυτό το θέμα η παράταξη μας θα πάρει ανάλογη θέση στο επερχόμενο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
Για την Ε.Α.Κ.Π 

Το μέλος του Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

Ζαμπάτης Σπυρίδων 
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