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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Την 1η Οκτωβρίου 2015 το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος απέστειλε απάντηση στην 

παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. (βλέπε στην ιστοσελίδα της παράταξης), σχετικά με τα 

κατασκευαστικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν στα νεοπαραληφθέντα πυροσβεστικά 

οχήματα IVECO 4Χ4 τύπου TLF - 4000/300.  

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απάντηση του Α.Π.Σ., η έλλειψη «ρολών» στο πίσω τμήμα της 

υπερτκατασκευής των νεοπαραληφθέντων οχημάτων IVECO, «…εξυπηρετεί την εύκολη 

πρόσβαση στον εξοπλισμό και την άμεση ανάπτυξη των πυροσβεστικών εγκαταστάσεων». 

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σε τι εμποδίζει η ύπαρξη των απαιτούμενων σύγχρονων       

«ρολών», στην εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό μας. 

Επίσης, μπορεί το Α.Π.Σ. να επικαλείται διάφορα Ευρωπαϊκά πρότυπα, προσπέρνα όμως τα 

μεγάλα προβλήματα στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του Π.Σ., λόγω της 

υποχρηματοδότησης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις (όπως είναι η έλλειψη γκαράζ σε 

αρκετές Υπηρεσίες και Κλιμάκια), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα από την 

υγρασία, την παγωνιά κ.α., στα εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες πυροσβεστικά οχήματα. 

Πολύ περισσότερο δε στα νεοπαραληφθέντα βαρέα οχήματα, που δεν διαθέτουν «ρολά» στις 

κύστες στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής όπου βρίσκεται εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης 

και της πυροσβεστικής αντλίας του οχήματος. 

Όπως επίσης προσπερνά και το γεγονός, ότι η έλλειψη κατάλληλων «ρολών» θέτει σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο την προστασία των οχημάτων, κατά την συμμετοχή τους στις δασικές 

πυρκαγιές. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα συνεχίσει να παλεύει και να διεκδικεί τον 

εκσυγχρονισμό του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και των οχημάτων, με τα σωστά και 

απαραίτητα μέσα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ασφαλής αξιοποίηση τους 

κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων.  

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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