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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κύριε Αρχηγέ,
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών στις 4 και 5 του Σεπτέμβρη, στα πλαίσια
περιοδείας της, επισκέφτηκε τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης.
Πέραν των γνωστών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, τα οποία αποτελούν και προβλήματα
που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας (έλλειψη
προσωπικού, ανεπαρκείς υποδομές και εξοπλισμός, συνεχόμενη υπερεργασία με σωρηδόν
επιφυλακές, παλαιότητα και βλάβες πυροσβεστικών οχημάτων, βλάβες σε πυροσβεστικό πλοιάριο
κ.ο.κ), διαπιστώθηκαν και κάποια σοβαρά ζητήματα, που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης από
την πλευρά της υπηρεσίας μας.
Συγκεκριμένα:
 Ο 4ος Πυροσβεστικός Σταθμός Λιμένα Θεσ/νίκης, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη
διαβίωση του προσωπικού και σε θέματα ασφάλειας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας,
εξαιτίας της έντονης υγρασίας και της μούχλας εντός των εσωτερικών χώρων, της εισροής
νερού - υγρασίας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, των αποφλοιώσεων σκυροδέματος και
της διάβρωσης των οπλισμών σε διάφορες περιοχές του φέροντα οργανισμού του, των
πεπαλαιωμένων και με προχωρημένη σήψη κουφωμάτων και των τραγικών και
απαράδεκτων συνθηκών που εμφανίζουν οι χώροι υγιεινής.
Ενημερωθήκαμε επίσης, για την καθυστέρηση της απαραίτητης εντολής για τη μεταφορά
Πυροσβεστικού Πλοιαρίου του 4ου Πυρ/κου Σταθμού στο Νεώριο, προκειμένου να
αποκατασταθούν διάφορες εκκρεμότητες.
Ζητάμε την άμεση υλοποίηση εργασιών για την επισκευή του κτιρίου, ώστε να πληρεί τις
απαιτούμενες προδιαγραφές για να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια οι συνάδελφοί μας,
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των
προβλημάτων του Πυρ/κου Πλοιαρίου.
 Σοβαρά προβλήματα διαπιστώθηκαν και στις εγκαταστάσεις της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. όπου, λόγω του
περιορισμένου χώρου που διατίθεται για την τοποθέτηση του εξοπλισμού, όπως και για τη
διαβίωση των υπαλλήλων, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η σωστή και ολοκληρωμένη
λειτουργία της υπηρεσίας.
Στο εσωτερικό του, παρουσιάζονται προβλήματα ανάλογα με αυτά του 4ου Πυρ/κου
Σταθμού και ο χώρος στέγασης των πυροσβεστικών οχημάτων είναι ανύπαρκτος, με
αποτέλεσμα αυτά να είναι εκτεθειμένα σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Επιπλέον, η ίδια υπηρεσία, διαθέτει δύο εκπαιδευμένους σκύλους εντοπισμού και
διάσωσης. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλλει οι συνάδελφοί μας, οι
εγκαταστάσεις στέγασής τους δεν θεωρούνται κατάλληλες λόγω της περιορισμένης έκτασής
τους και της ανεπάρκειας των υλικών κατασκευής.
Εκείνο που απαιτείται προοπτικά είναι η μετεγκατάσταση της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. σε σύγχρονες
υποδομές πλήρως εξοπλισμένες, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια χώρου με όλες
τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν τη διαβίωση του προσωπικού και την απρόσκοπτη
διεξαγωγή της αποστολής που παρέχει η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Μέχρι τότε όμως, επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν άμεσα οι εργασίες επισκευής του
κτιρίου και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων στους εξωτερικούς χώρους.
Ακόμη, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στα σοβαρά διαχρονικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές δύο ακόμη νευραλγικοί σταθμοί της
Θεσσαλονίκης δηλαδή, ο 2ος και ο 3ος Πυροσβεστικός Σταθμός, που μέχρι σήμερα παραμένουν
άλυτα και διογκώνονται χρόνο με το χρόνο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
Βλάχος Δημήτρης – Ζαμπάτης Σπύρος

