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Θέμα: «Κατασκευαστικά προβλήματα σε νεοπαραληφθέντα πυροσβεστικά οχήματα»
Κύριε Αρχηγέ
Η αντικατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και των οχημάτων που
επιχειρούν οι πυροσβέστες, είναι ένα πάγιο αίτημα το οποίο θέτουμε επανειλημμένα σαν παράταξη,
γιατί από την επίλυσή του, εξαρτάται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων, στην
αντιμετώπιση των συμβάντων.
Το προσεχές διάστημα ολοκληρώνεται η παραλαβή από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και
Πυροσβεστικά Κλιμάκια, 19 υδροφόρων Πυροσβεστικών Οχημάτων IVECO εκτός δρόμου τύπου
TLF - 4000/300 με χωρητικότητα 4.000 λίτρων νερού, βάση της υπ. αριθμ. 1993/2014 σύμβασης.
Με την παρέμβασή μας, θέλουμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μας,
για το λόγο ότι τα παραπάνω οχήματα σύμφωνα και με τη σύμβαση που υπογράφηκε, δεν διαθέτουν
«ρολά» στις κύστες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής, όπου συμπεριλαμβάνεται
και η αντλία του οχήματος.
Όπως πολύ καλά γνωρίζεται, αρκετές από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά
Κλιμάκια που παρέλαβαν τα συγκεκριμένα πυροσβεστικά οχήματα, δεν διαθέτουν χώρο στάθμευσης
(γκαράζ), με συνέπεια την άμεση έκθεση του μέρους αυτού της υπερκατασκευής, όπως και των
εργαλείων και εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό, σε όλες τις καιρικές συνθήκες (βροχή,
πάγος, υγρασία κτλ.), με ότι αυτό συνεπάγεται για τη σωστή λειτουργία και την ανθεκτικότητά τους.
Επίσης, η έλλειψη «ρολών» μας ανησυχεί και γιατί τα οχήματα αυτά, που θα επιχειρήσουν σε δασικές
πυρκαγιές κάτω από δυσμενείς συνθήκες, πολύ εύκολα θα μπορούσαν να υποστούν φθορές ή βλάβες
στον εξοπλισμό (σωλήνες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οχήματος στον συγκεκριμένο χώρο,
ηλεκτροπνευματικές βάνες αντλίας κτλ.), από διάφορα προϊόντα καύσης (όπως οι καύτρες για
παράδειγμα), ενώ ελλοχεύει ακόμα και ο κίνδυνος πυρκαγιάς του ίδιου οχήματος.
Κύριε Αρχηγέ
Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για την ανάκληση των συγκεκριμένων οχημάτων και την
πραγματοποίηση της απαιτούμενης προσθήκης των «ρολών» στο τμήμα της υπερκατασκευής που
αναφέραμε παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο, έστω και στο ελάχιστο, η
ασφαλής και αποτελεσματική αξιοποίησή τους κατά το επιχειρησιακό έργο.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
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