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Συνάδελφοι 

 

Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν μαζικές μεταθέσεις από την Π.Υ. Λιμένα Καβάλας 

στην Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας για υπηρεσιακές ανάγκες, αφήνουν ερωτηματικά για την 

συνέχιση της λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην Καβάλα, καθώς και για τις 

γενικότερες αλλαγές, δηλαδή αναστολές – καταργήσεις υπηρεσιών και κλιμακίων στο 

Πυροσβεστικό Σώμα. Συγκεκριμένα: 

 Η Π.Υ. Λιμένα Καβάλας συστεγάστηκε τον Οκτώβρη του 2011 με  την ομώνυμη 

υπηρεσία της πόλης και υπολειτουργεί από τον Απρίλιο του 2013, όταν παραδόθηκε 

το μοναδικό πυροσβεστικό πλοιάριο που ανήκε σε αυτή, στο Πολεμικό Ναυτικό. 

 Με αλλεπάλληλες μεθοδεύσεις, μέχρι εκείνη τη στιγμή, για αναστολή λειτουργίας 

της που δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος, λόγω της αντίδρασης τοπικών φορέων και 

κομμάτων με παρεμβάσεις στη Βουλή, το Α.Π.Σ. ζήτησε από το Οργανισμό Λιμένα 

Καβάλας να παραχωρήσει κτήριο εντός λιμένα, για την μόνιμη εγκατάσταση της 

υπηρεσίας. 

 Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας, αφού ενέκρινε την παραχώρηση, επισκεύασε κτήριο 

εντός λιμένα, ειδικά για την Π.Υ. Λιμένα. Παράλληλα στάλθηκε η απόφαση του Δ.Σ. 

του Ο.Λ.Κ. στο αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας για την έκδοση Κ.Υ.Α. 

 Μετά από 6μηνη καθυστέρηση το Υπουργείο Ναυτιλίας, ζητά επανάληψη του 

αιτήματος του Α.Π.Σ. λόγω παρέλευσης περίπου 2 χρόνων, από την επίδοση του 

πρώτου αιτήματος του.  

 Το Α.Π.Σ. επαναλαμβάνει το αίτημα της παραχώρησης, μαζί με την υπόσχεση ότι θα 

επακολουθήσει η έλευση πυροσβεστικού πλοιαρίου που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη 

και προορίζεται για το λιμάνι της Καβάλας, καθώς και ότι θα αναβαθμιστεί η 

υπηρεσία με την κατασκευή νέου πλοιαρίου.  

 Ταυτόχρονα ο Ο.Λ.Κ. παραχωρεί το κτήριο σε εθελοντικές οργανώσεις που 

μεταφέρθηκαν εκεί, από χώρο της Νομαρχίας Καβάλας. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι 

μεταθέσεις από την Π.Υ. Λιμένα.  

Είναι φανερό λοιπόν, ότι τα αρμόδια Υπουργεία συνεργάζονται αρμονικά με βάση τους 

κύριους άξονες της πολιτικής της συρρίκνωσης των υπηρεσιών και στο Πυροσβεστικό 

Σώμα, που δείχνει πρόθυμη να εφαρμόσει και η σημερινή κυβέρνηση. 

Η Ε.Α.Κ.Π. έχει αναδείξει από την πρώτη στιγμή το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα, σε 

πανελλαδικό επίπεδο, παράλληλα με τους συνολικούς σχεδιασμούς για την κατάργηση 

πυροσβεστικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα, προσπαθώντας να εμποδίσει την 

πραγματοποίησή τους, με τις συνεχείς παρεμβάσεις της. 

http://www.eakp.gr/
mailto:eakp1999@gmail.com


Επίσης, σε ότι αφορά το πρόσφατο έγγραφο της Ομοσπονδίας προς τον Αρχηγό Π.Σ. για την 

επικινδυνότητα του κτιρίου της Π.Υ. Κομοτηνής, η Ε.Α.Κ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης επισημαίνει τα εξής: 

 Η Ε.Α.Κ.Π., έχει καταγγείλει σε πανελλαδικό επίπεδο το συγκεκριμένο πρόβλημα, με 

έγγραφό της προς την φυσική και πολιτική ηγεσία από τις 14/01/2013, επισημαίνοντας 

την παλαιότητα και τα επικίνδυνα υλικά (ελενίτ) που υπάρχουν στο κτίριο και 

απαιτώντας την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση των απαιτούμενων 
συνθηκών εργασίας των συναδέλφων. 

 Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενέργεια για 

την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων του κτιρίου (Δείτε και την 

απάντηση του Αρχηγείου στις 20/01/2013, στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.). 

Συνάδελφοι 

Η Ε.Α.Κ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρότι δεν εκπροσωπείται στα όργανα 

της Ένωσης, καλεί το προεδρείο της σωματείου μας να οργανώσει διαμαρτυρία προς τους 

τοπικούς φορείς, προβάλλοντας δυναμικά τα αιτήματα για καμιά κατάργηση – συρρίκνωση 

πυροσβεστικών υπηρεσιών στην περιφέρειά μας, άμεση και πλήρη επαναλειτουργία της Π.Υ. 

Λιμένα Καβάλας, μετεγκατάσταση της Π.Υ. Κομοτηνής σε σύγχρονες κτηριακές 

εγκαταστάσεις με τις απαιτούμενες υποδομές και τον δωρεάν ιατρικό έλεγχο των 

συναδέλφων που έχουν εργαστεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία.  
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