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  ΑΘΗΝΑ  26  ΙΟΥΛΙΟΥ  2011                
                                                       
 

                                        Προς :  Κο Διευθυντή Διεύθυνση Υγιεινής  & Ασφάλειας του Α.Π.Σ.  

                                                           Αντ/ρχο Φοστιέρη Ιωάννη 

                                                                               
                                         Κοιν/ση :  1ον  Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  Χρήστο Παπουτσή 
                                                           2ον  Κο Υπουργό Υγείας  &  κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ανδρέα Λοβέρδο   
                                                           3ον  Kο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ‘Οθωνα            
                                                           4ον  Κο Αρχηγό Π.Σ. Στεφανίδη Στυλιανό     

                                                           5ον  Κο Υπαρχηγό  Πυροσβεστικού Σώματος Μπονάτσο Παναγιώτη 

                                                           6ον  Κο Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Αντ/γο Τουλίκα Βασίλειο 
                                                           7ον  Κο Διοικητή Π.Υ.Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης    
                                                           8ον  Κους Διοικητές  Π.Υ. Κομοτηνής -Ξάνθης - Δράμμας – Αλεξανδρούπολης  
                                                           9ον  Πολιτικούς  Φορείς -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.– Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                
 
 
       ΘΕΜΑ :    Διενέργεια ιατρικού ελέγχου για την κατάσταση της υγείας των εμπλεκομένων πυροσβεστών στην  
                        κατάσβεση πυρκαγιάς  στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής και άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για  
                        την προστασία της υγείας τους.  
 

 

       Κύριε Διευθυντά, με δεδομένο: 

 Την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 22/7/2011 στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής και συγκεκριμένα στο 
εργοστάσιο Alfa Beta Roto A.B.E.E και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τα 
παράγωγα της καύσης των χημικών ουσιών που υπήρχαν στο εργοστάσιο για την υγεία των κατοίκων της 
περιοχής μέσω της διατροφικής αλυσίδας και του εισπνεόμενου αέρα, όπως αυτά εκλαμβάνονται 
συμπερασματικά από την σχετική ειδησεογραφία αλλά και την έντονη κινητοποίηση των αρμόδιων τοπικών 
αρχών.  

 Την έντονη ανησυχία των εμπλεκομένων στην κατάσβεση πυρκαγιάς συναδέλφων μας για τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους.  
 

  Σας ζητάμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για την 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων να μεριμνήσετε ώστε:  

 Να γίνει άμεσος ιατρικός έλεγχος με ευθύνη και πρωτοβουλία της υπηρεσίας όλων των εμπλεκομένων 
συναδέλφων.   

 Να γίνουν όλες οι σχετικές διαδικασίες για τον καθαρισμό και την απορρύπανση από εξειδικευμένα 
συνεργεία όλων των πυροσβεστικών και επιβατικών οχημάτων που ενεπλάκησαν και του εξοπλισμού τους, 
καθώς επίσης και όλων των εξαρτημάτων του ατομικού εξοπλισμού των υπαλλήλων ( στολές, κράνη, μπότες 
κ.λ.π ). 
 
   Κύριε Διευθυντά, λόγω ότι από την κινητοποίηση των αρμόδιων τοπικών αρχών και τα μέτρα που 
εξήγγειλαν για προληπτικούς λόγους για την προστασία των κατοίκων της περιοχής, διαπιστώνουμε ότι δεν 
αναφέρονται πουθενά προληπτικά μέτρα για τους πυροσβέστες που ήρθαν σε άμεση επαφή με όλα τα 
επικίνδυνα παράγωγα της καύσης, εκτιμούμε ότι η υπηρεσία μας θα δείξει την ανάλογη ευαισθησία και δεν 
θα αφεθούν οι συνάδελφοι στην τύχη τους όπως έγινε αρκετές φορές κατά το παρελθόν ( βλέπε πυρκαγιές 
στην Πτολεμαϊδα, στον Δημόκριτο, στο Λαύριο κ.λ.π ).    

    
                                      

     Για  την  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 
Τα μέλη  του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

Βλάχος Δημήτριος - Καραγκούνης Δημήτριος - Μιχαήλ Μιχαήλ 
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