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Θέμα: «Για τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια των αυτοκινητόδρομων 

              του Ρίου, της Καλαβρούζας, της Ακράτας και της Ν. Περάμου»     

Κύριε Υπουργέ 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών στις 16 και 18 Μαϊου 2017 πραγματοποίησε περιοδεία 

στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια των Εθνικών Οδών του Ρίου, της Καλαβρούζας, της Ακράτας και της Νέας 

Περάμου, με σκοπό την ενημέρωση των πυροσβεστών για εργασιακά ζητήματα, αλλά και για την ανάδειξη 

προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους μας.  

Η αντιπροσωπεία της Ε.Α.Κ.Π., από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε, ενημερώθηκε ότι το πυροσβεστικό 

προσωπικό που στελεχώνει τα Π.Κ. των Εθνικών Οδών δεν επαρκεί για τις ανάγκες που καλούνται να 

καλύψουν, γεγονός το οποίο ενδέχεται να επιφέρει γενικευμένη καταστρατήγηση ωραρίου με συνεχόμενες 

και εξαντλητικές επιφυλακές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα με τις επιφυλακές να αποτελούν συνηθισμένη 

τακτική, είναι το Π.Κ. Ακράτας που καλείται να καλύψει τις ανάγκες του οδικού άξονα, του αστικού ιστού 

της ευρύτερης περιοχής, καθώς και μια μεγάλη περιοχή  με δασικές εκτάσεις που θα καλύπτονται με  

εκπομπή δασικών περιπολικών και την κάλυψη θέσης σε πυροφυλάκιο. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε 

πως σε ότι αφορά τη στελέχωση σε μόνιμο προσωπικό, στο Π.Κ Ακράτας υπηρετούν 8 μόνιμοι υπάλληλοι. 

Επίσης διαπιστώσαμε ότι: 

✓ Οχήματα που διατίθενται για επέμβαση σε δασικές πυρκαγιές είναι πεπαλαιωμένα και 

καταπονημένα. 

✓ Ορισμένα Π.Κ. δεν διαθέτουν επικοινωνία μέσω σταθερού τηλεφώνου (η επικοινωνία με τα κέντρα 

επιχειρήσεων γίνεται με κινητό που έχουν διαθέσει οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τις Εθνικές 

Οδούς) 

✓ Συνάδελφοι αναγκάζονται να πληρώσουν διόδια προκειμένου να προσέλθουν για την εκτέλεση 

υπηρεσίας (Π.Κ. Καλαβρούζας). 

✓ Επίσης, στο Π.Κ. Καλαβρούζας οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν έχουν αποπερατωθεί με αποτέλεσμα 

το προσωπικό να διαμένει σε ένα παλαιό container της κατασκευάστριας εταιρείας και το 

πυροσβεστικό όχημα που διαθέτει να είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. 

Κύριε Υπουργέ 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει επισημάνει και με προηγούμενες παρεμβάσεις της, 

πως η έλλειψη προσωπικού που δημιουργείται από την κάλυψη της πυρασφάλειας των 

αυτοκινητόδρομων και των Αεροδρομίων, αποδυναμώνει περαιτέρω την επιχειρησιακή δυνατότητα του 

Π.Σ. σε μια σειρά από περιοχές, απ’ όπου μετακινούνται ή μετατίθενται συνάδελφοι. Η μόνη ρεαλιστική 

λύση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί είναι η άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την 

κάλυψη των τεράστιων κενών που υπάρχουν και η άμεση μονιμοποίηση όλων των 5ετούς θητείας και των 

συμβασιούχων Πυροσβεστών, με σταθερές σχέσεις εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα και τις υπηρεσίες 

αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας (όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στην πρόταση της Ε.Α.Κ.Π). 

Με τον αγώνα μας στα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε 

την οριστική λύση στα προβλήματά μας. Ζητάμε όμως από εσάς, να μεριμνήσετε προκειμένου να 

διεκπεραιωθούν άμεσα τα σοβαρά προβλήματα που σας παραθέτουμε παραπάνω και όσα άλλα τυχόν 

διαπιστωθούν. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης 
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