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Συνάδελφοι  

Η Ένωση μας με έγγραφο της προς την  ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, απο 

τον Μάιο 2014, ζήτησε: 

  Την ολοκλήρωση της διαδικασίας  της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης   

σχετικά με τον τραυματισμό του συναδέλφου από την Μυτιλήνη, στην άσκηση με 

τα χημικά στο Ηράκλειο Κρήτης. 

  Όπως και την κοινοποίηση του πορίσματος προς το συνδικαλιστικό 

μας όργανο, προκειμένου η Ένωση μας να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις 

που θα συμβάλουν στην καλύτερη δυνατή αποκατάσταση του συναδέλφου, 

καθώς και για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις της υπηρεσίας 

σχετικά με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας.  

Έπειτα απο την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε. η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 

Βορείου Αιγαίου εν όψη του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ιουλίου ζητά από 

το προεδρείο της Ένωσης, να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 

απαιτούνται ώστε να λάβουμε αντίγραφο του πορίσματος της Ε.Δ.Ε.  

Επίσης, να παρθούν άμεσα μέτρα  για την στήριξη του συναδέλφου, ο οποίος 

έχει καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το ατύχημα του και έχει ζητήσει 

την βοήθεια της Ομοσπονδίας στο τελευταίο συνέδριο, αλλά με ευθύνη του 
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προεδρείου της Ομοσπονδίας  δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία η πρόταση της 

Ε.Α.Κ.Π. για την στήριξη του. 

 Επιπλέον, πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα στοιχεία ώστε να αποκαλυφθούν οι 

αιτίες του τραυματισμού, και να παρθούν από το Δ.Σ. της Ένωσης αγωνιστικές 

πρωτοβουλίες όσο αφορά την προστασία μας από ακατάλληλο εξοπλισμό που 

θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία μας. 

 
 

 
 
 

   
Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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