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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 

   Συναδέλφισσες-φοι, η πρόσφατη σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή του Αιγίου προκάλεσε ζημιές και 

στο κτίριο της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

   Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε το γεγονός αυτό, η παράταξή μας αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με 

την κατάσταση του κτιρίου της Π.Υ. Αιγίου και την ασφάλεια των συναδέλφων που καλούνται να προσφέρουν 

υπηρεσία. Ενημερωθήκαμε ότι από την πρόσφατη σεισμική δόνηση υπήρξαν υλικές ζημιές στις ήδη 

καταπονημένες από παλαιότερο σεισμό κτιριακές εγκαταστάσεις.  

Για το λόγο αυτό η  Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας ζητά την παρέμβαση του συνδικαλιστικού μας οργάνου για 

ενέργειες και ενδελεχή διερεύνηση σχετικά με : 

 Το είδος και το βαθμό των προβλημάτων που ενδεχομένως υπάρχουν στις εγκαταστάσεις που στεγάζεται 

η Π.Υ. Αιγίου, μέσω της κατ’ ιδίαν ανίχνευσης και διαπίστωσης καταστάσεων που εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της υπηρεσίας και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, χωρίς να εκτίθεται σε 

άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των συναδέλφων μας. 

 Την εκπόνηση απ’ τις αρμόδιες αρχές έκθεσης – πορίσματος σχετικά με την καταγραφή των ζημιών και 

την καταλληλότητα του κτηρίου της Π.Υ. Αιγίου και η χορήγησή του στο σωματείο μας για περαιτέρω 

ενέργειες εφόσον κριθούν αναγκαίες. 

 Την δίχως καμία χρονοτριβή μετεγκατάσταση της Π.Υ. (εάν απαιτείται) σε άλλα κτίρια που να πληρούν 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις διαβίωσης και ασφάλειας, μέχρι την πλήρη και πιστοποιημένη 

αποκατάσταση των ζημιών. 

Πάγιο αίτημα της  Ε.Α.Κ.Π. είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Π.Σ. ώστε να 

διασφαλίζονται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Η χρηματοδότηση να καλύπτεται αποκλειστικά και 

μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από προγράμματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 

στόχο έχουν, εκτός των άλλων, την ιδιωτικοποίηση δομών του Π.Σ. 

Συναδέλφισσες – φοι και η παραπάνω θέση, επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε, πρέπει να αποτελέσει στόχο πάλης 

και συσπείρωσης όλων των εργαζομένων στο Π.Σ. με την Ε.Α.Κ.Π. διεκδικώντας αυτά που μας ανήκουν. 

 

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 
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