
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ 
Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

 

Αναγνωρισμένη με την υπ’αριθμ. 128/192/24/2000 Απόφαση του Πρωτοδικείου Χίου 

 

 ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ:    6937189159    ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6972230347 

 

Αριθμ.Πρωτ: 210                               Χίος  02-02-2015 

                                  

      
                                    ΠΡΟΣ:  Κο Αρχηγό Π.Σ. Παπαγεωργίου Βασίλειος     

                    

                                                       ΚΟΙΝ/ΣΗ:          1ον ΥΠΑΡΧΗΓΟ Αφάλη Χαράλαμπο                          

                                                                                    2ον ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΚΟΥ   

                   3ον Υ.Δ.Ε. 

                   4ον ΠΕ.ΠΥ.Δ,. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ  

                                                                                    5ον ΔΙΟΙΚΗΤΗ Π.Υ. ΧΙΟΥ 

                                                                                    6ον Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ- 

                                                                                    7ον ΜΕΛH ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

  

 
 

ΘΕΜΑ:ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

   Μετά από πολλά παράπονα και αναφορές μελών μας σχετικά με το πρόβλημα θέρμανσης του κτηρίου 

της Π.Υ Χίου, και των Κλιμακίων Καρδαμύλων & Αρμολίων με την υπ’ αριθμ.288/22-01-2015 αναφορα 

του σωματείου μας ζητήσαμε από την διοίκηση μας, να μας ενημερώσει: α)για ποιο λόγο εδώ και ένα 

χρόνο δεν λειτουργεί η κεντρική θέρμανση της Υπηρεσίας και β)ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την 

αποκατάσταση του προβλήματος.  

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς μας, στις 24-01-2015 ενημερωθήκαμε από την διοίκηση της 

Υπηρεσίας, ότι το πρόβλημα έγκειται στην προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, παρότι έχουν γίνει 

έγκαιρα, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οι διαδικασίες για την προμήθεια του, δεν υπήρξε όμως κανένα 

αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. 

Βρισκόμαστε πλέον στην πιο δύσκολη περίοδο του Χειμώνα και θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η 

λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης του κτηρίου που εδώ και ένα χρόνο δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης 

πετρελαίου θέρμανσης   

Εντύπωση επίσης μας προκαλεί το γεγονός ότι όπως έχουμε πληροφορηθεί, σε καμία από τις Υπηρεσίες 

της Περιφέρειας μας, τουλάχιστον, δεν έχει προκύψει παρόμοιο πρόβλημα. 

Κύριε Αρχηγέ γνωρίζοντας την ευαισθησία σας πάνω σε τέτοιου είδους θέματα, θα θέλαμε να σας 

επισημάνουμε ότι οι πυροσβέστες που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σωρό εργασιακά προβλήματα και 

καλούνται καθημερινά να αντιπαλέψουν με τα στοιχεία της φύσης και τα κάθε είδους καιρικά φαινόμενα, 

δικαιούνται τουλάχιστον και επιβάλλεται να τους εξασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. στις 

λίγες στιγμές  ηρεμίας που παίρνουν μέσα στην Υπηρεσία,  

 Σας ζητούμε και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε ότι είναι δυνατόν, προκειμένου να δοθεί άμεσα  λύση 

στο πρόβλημα. 

 

                                                        Για το Δ.Σ 

 

 

 

 

 

          Ο Γενικός Γραμματέας                                                 Ο πρόεδρος  

              ΖΩΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΚΟΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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