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                                                                                              Προς: Όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ.                                                                               

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  

ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι   

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με την παρέμβαση της προς την Πολιτική και 

Φυσική Ηγεσία, έφερε στο προσκήνιο τις συνθήκες που αντιμετώπισαν αρκετοί συνάδελφοι μας 

κατά την διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην 

Λάρισα, καθώς και τον κίνδυνο των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία τους.   

Μετά την παρέμβαση αυτή και έπειτα από Δ.Υ. αναφορά συναδέλφου μας που υπηρετεί σε Π.Υ. 

της Στερεάς Ελλάδας, η διοίκηση του τον παρέπεμψε  ως όφειλε για προληπτικό ιατρικό έλεγχο με 

ευθύνη της υπηρεσίας, για να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας του.  

Εκτιμούμε ότι όλοι οι συνάδελφοι που αντιμετώπισαν ανάλογες αντίξοες συνθήκες στο 

συγκεκριμένο συμβάν, καθώς και όσοι ενεπλάκησαν χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας κατά 

την διάρκεια της κατάσβεσης, πρέπει να υποβάλλουν αντίστοιχες Δ.Υ. αναφορές.  

Ο τακτικός ιατρικός έλεγχος και ιδιαίτερα μετά από τέτοιου είδους συμβάντα θα έπρεπε να 

αποτελεί βασική υποχρέωση της υπηρεσίας για όλους τους εμπλεκόμενους πυροσβέστες, 

προκειμένου να προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται  έγκαιρα τυχόν επιπτώσεις στην υγεία τους. 

Και για το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα δεν υπήρξε καμιά αντίδραση από το προεδρείο της 

Ομοσπονδίας και τα προεδρεία των πρωτοβάθμιων σωματείων (παρ’ ότι υπήρξε και σχετική 

αναφορά από αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα για το συγκεκριμένο συμβάν, κατά τη διάρκεια του 

19ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, παρουσία όλων των συνέδρων).  

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι  

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο της δουλείας μας, θα κατοχυρωθεί με τον 

αγώνα μας για τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων, καθώς και την άμεση 

κάλυψη όλων των ελλείψεων σε μέσα ατομικής προστασίας, με την χορήγηση των σχετικών 

πιστώσεων από τον προϋπολογισμό. 

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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