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                                                                     Κοιν/ση:  Σε  όλους  τους  συναδέλφους  των  περ/ρειων 

                                                                           Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων   
 
 
Θέμα: «Ενημέρωσή μας σχετικά την εξέλιξη Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που αφορά τον    
            τραυματισμό δύο συναδέλφων μας». 
 
 
Συνάδελφοι, 
 
Λίγες ημέρες πριν από την συμπλήρωση ενός χρόνου από τον τραυματισμό των δύο 
συναδέλφων μας, κατά την διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Χρυσοβίτσα 
Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, έπειτα από ρίψη νερού από εναέριο κατασβεστικό μέσο που επιχειρούσε 
στην περιοχή και ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το 
στάδιο στο οποίο βρίσκεται η Ένορκη Διοικητική Εξέταση. 
 
 Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των  τρεισήμισι  περίπου  μηνών  από  
την  τελευταία έγγραφη  παρέμβασή  μας  προς  εσάς (βλέπε site eakp.gr 25 Απριλίου 2015), 
καταγγέλλουμε την στάση που τηρείτε, αφού ακόμη δεν μας έχετε ενημερώσει για τα ζητήματα 
που σας θέτουμε, όπως οφείλετε.   
 
 Συμπληρωματικά των υπολοίπων ενεργειών μας, προβαίνουμε και σε νέα παρέμβαση 
απαιτώντας έγγραφες απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήματα:  
 

 Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της διενεργούμενης Ε.Δ.Ε.; 
 

 Εάν μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το πόρισμά της, ποτέ θα ολοκληρωθεί;  
 

 Εφόσον έχει ολοκληρωθεί το εν λόγω πόρισμα, τέθηκε υπόψη του πρωτοβάθμιου 
συνδικαλιστικού μας οργάνου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που θα συμβάλλουν 
στην αποκατάσταση κυρίως του πιο σοβαρά τραυματισμένου συναδέλφου, η νοσηλεία του 
οποίου συνεχίζεται σε νοσοκομείο της Πάτρας; 

 
 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών πέραν από την άσκηση των δικαιωμάτων της και την 
εκδήλωση του έμπρακτου ενδιαφέροντός της, μεταφέρει σ’ εσάς την από κοινού με τους 
συναδέλφους αγωνία και αγανάκτηση για την μέχρι σήμερα έκβαση της υπόθεσης.  
 
 Επίσης, επιθυμία και απαίτησή της είναι, να λάβει γνώση για τις αιτίες που οδήγησαν στον 
τραυματισμό των δύο συναδέλφων, όπως και για τις ενέργειες στις οποίες είστε διατεθειμένοι να 
προχωρήσετε, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις από μέρους της 
υπηρεσίας. 
 
 Υπενθυμίζουμε ότι η ανοχή και η σιωπή (ιδίως όταν παρατείνονται) μπορεί να χαρακτηριστούν 
και ως συνενοχή.  
 
 Διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα επανέλθουμε όσες φόρες κι αν χρειαστεί μέχρι 
την υλοποίηση των παραπάνω, αναμένοντας έστω και τώρα την ανταπόκρισή σας. 
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