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                                                                                         Κοιν/ση: Στους  συναδέλφους των Περ/ρειων     

                                                                                                       Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων   
 
   Συνάδελφοι του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας, πέρασε ένας χρόνος από το συμβάν 
στην Καρυά Λευκάδας όπου από τις αναθυμιάσεις σε δεξαμενή αλκοολούχου πότου, βρήκαν 
τραγικό θάνατο τρεις συμπολίτες μας. Στο συγκεκριμένο συμβάν, κατά την επιχείρηση διάσωσης, 
των συνανθρώπων μας συνάδελφος μας παρουσίασε αναπευστικά προβλήματα από τις 
αναθυμιάσεις και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Γ.Ν. Λευκάδας.  
 
   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας από την πρώτη στιγμή και για άλλη 
μια φορά, επισήμανε, τις ελλείψεις σε κατάλληλο εξοπλισμό από το Π.Σ. για την αντιμετώπιση 
τέτοιου είδους συμβάντων, την παλαιότητα του εξοπλισμού καθώς και τα ελλιπή μέτρα ατομικής 
προστασίας, με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για τους συναδέλφους κατά τη διάρκεια του 
επιχειρησιακού έργου. 
 
   Σας ζητήσαμε ως προεδρείο, να παρέμβετε άμεσα για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων (αν αυτοί έγιναν) για το είδος των στοιχείων που εισέπνευσαν οι συνάδελφοι, καθώς και την 
απαίτηση πραγματοποίησης εξετάσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν επιβάρυνσης της υγείας 
τους. Επίσης σας ζητήσαμε να διεκδικήσουμε τη χορήγηση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού 
και μέσων, με άμεση αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου και επιβαρυμένου, σε 
συνδυασμό με την απαιτούμενη και επαρκή συντήρησή του με ασφαλή πρότυπα. 
 
   Η Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας μετά τη χαρακτηριστική αδράνεια που επιδείξατε, αναγκάστηκε να 
παρέμβει η ίδια με έγγραφη επιστολή της προς τη Διοίκηση της  Π.Υ. Λευκάδας, ζητώντας 
ενημέρωση για τα παραπάνω ζητήματα. 
 
   Η απάντηση που λάβαμε για θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό και τα μέσα ατομικής 
προστασίας, εναρμονίζεται με αυτές που έχουμε λάβει κατά το παρελθόν από τις εκάστοτε 
Πολιτικές και Φυσικές ηγεσίες και παραπέμπουν στη συνεχή υποχρηματοδότηση του Π.Σ. από τον 
κρατικό προϋπολογισμό με ευθύνη όλων των αντιλαϊκών κυβερνήσεων. 
 
   Σας κοινοποιούμε την παραπάνω απάντηση ζητώντας από εσάς να παρέμβετε έστω και τούτη τη 
στιγμή για την: 
  

 Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων (αν αυτοί έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
όπως για παράδειγμα την επιθεώρηση εργασίας), για το είδος των στοιχείων που 
εισέπνευσαν οι συνάδελφοι. 

 Απαίτηση πραγματοποίησης υγειονομικών εξετάσεων του συνόλου των συναδέλφων που 
ενεπλάκησαν στο συμβάν. 

 Χορήγηση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού και μέσων, σε συνδυασμό με την 
απαιτούμενη και επαρκή συντήρησή του με ασφαλή πρότυπα.   

 
 Τέλος, θεωρούμε ότι με τις παρεμβάσεις μας συμβάλουμε στην ανάδειξη προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουμε και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση του 
πυροσβεστικού έργου.     
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
.Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

 Ζαμπάτης Σπυρίδων 

mailto:info@eakp.gr

