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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

 
 Κύριε Διοικητά, το συμβάν που έλαβε χώρα την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014 στο νησί της Λευκάδας είχε ως 

αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι από αναθυμιάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών σε 
δεξαμενή αλκοολούχου ποτού, συνταράσσοντας και βυθίζοντας σε θλίψη την τοπική κοινωνία του ομώνυμου 

νησιού και ιδιαίτερα τον οικισμό της Καρυάς. Επιπρόσθετα, τραυματισμός προκλήθηκε σε συνάδελφό 
μας που εισήρθε στην δεξαμενή στην προσπάθεια του να διασώσει τους τρεις άνδρες και εισέπνευσε άγνωστο 

μέχρι στιγμής στοιχείο ή στοιχεία. 
 
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε έγγραφη ενημέρωση από την πλευρά σας εάν: 
 

  Διενεργήθηκαν έλεγχοι στον ανωτέρω χώρο που να αφορούν την προέλευση, το είδος ή 
ειδή των στοιχείων ή ουσιών που ήρθαν σε επαφή ή εισέπνευσαν οι τρεις συνάνθρωποί μας και ο 

συνάδελφος μας και αν ναι από ποιούς έγιναν και ποια τα αποτελέσματα αυτών; 
  Από την  πλευρά της υπηρεσίας έγιναν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή σε 

δωρεάν εξειδικευμένους και απαραιτήτους προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους του 
τραυματισθέντα συναδέλφου καθώς και όσων άλλων ενεπλάκησαν στο εν λόγω συμβάν προκειμένου 
να διαπιστωθεί η πιθανότητα ύπαρξης άμεσης επιβάρυνσης της υγείας τους ή αν έχουν αποφευχθεί 
μελλοντικές αρνητικές εξελίξεις σ’ αυτή και αν ναι ποια τα αποτελέσματα; 

  Προμηθεύτηκε η Π.Υ. Λευκάδας σύγχρονο αξιόπιστο εξοπλισμό ώστε να χρησιμοποιείται 
για την ανίχνευση-αναγνώριση, μέτρηση και καταγραφή υψηλών συγκεντρώσεων επικίνδυνων 
ουσιών, εκρηκτικών μειγμάτων, αερίων και ατμών στον περιβάλλοντα αέρα και για την έγκαιρη λήψη 
μέτρων αντιμετώπισης των επικίνδυνων αυτών καταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του 
προσωπικού που θα χρειαστεί να επέμβει σε ανάλογα περιστατικά; 

  Υπάρχουν στην υπηρεσίας σας (συμπεριλαμβανομένου και του Π.Κ. Βασιλικής) στολές χημικής 
προστασίας και αν ναι ποιός ο αριθμός αυτών; 

  Υπάρχει επάρκεια σε αναπνευστικές συσκευές (ανοιχτού κυκλώματος - κλειστού κυκλώματος-
διηθητικές ή αντιασφυξιογόνες προσωπίδες και φίλτρα αυτών) που χρησιμοποιεί το πυροσβεστικό 
προσωπικό για προστασία της αναπνοής και ποιά η κατάστασή τους; Ποια η χρονολογία κατασκευής 
των χαλύβδινων φιαλών (εάν τέτοιες διαθέτεται) που τροφοδοτούν τις συσκευές ανοιχτού κυκλώματος 
με αέρα; 

  Είναι εφοδιασμένοι όλοι οι συνάδελφοι με τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας; 
 
 Έχει τονιστεί κατ’ επανάληψη ότι εργασιακές συνθήκες των πυροσβεστών έχουν δεχτεί μεγάλα 

πλήγματα διαχρονικά, με την εντατικοποίηση της δουλειάς, με την απλήρωτη υπερεργασία, με τα 
εξαντλητικά  ωράρια στα συμβάντα και με την πλήρη έλλειψη των μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά 

την εργασία, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα εργατικά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια, 
ενώ αυξάνει και ο μακρύς κατάλογος των θανόντων συναδέλφων εν ώρα υπηρεσίας. 
 
 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας επισημαίνει ότι με τις παρεμβάσεις της προσπαθεί να 
συμβάλει, στην ουσιαστική αναβάθμιση του έργου και της αποστολής του πυροσβεστικού σώματος 

και στην προστασία του έμψυχου δυναμικού του. 
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