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ΑΘΗΝΑ 14  Ιανουαρίου 2013             

                                                               ΠΡΟΣ:  Κύριο Αρχηγό Π.Σ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο  
 

                                                                    Κοιν/ση: 1ον  Κύριο Υπουργό Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του                 
                                                                                            Πολίτη Δένδια Νικόλαο 
                                                                                    2ον  Κύριο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας                                                             
                                                                                            του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας                
                                                                                            του Πολίτη Γεωργιάδη Πάτροκλο 
                                                                                    3ον  Κύριο Διευθυντή Διεύθυνσης Υγιεινής & Ασφάλειας   
                                                                                            του Α.Π.Σ. Πύραρχο Κόκκαλη Σπυρίδωνα 
                                                                                    4 ον Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθ/σης Έβρου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 

Κύριε Αρχηγέ 
Κατά την διάρκεια περιοδείας που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ενωτικής 
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στις 9,10 και 11 Ιανουαρίου 2013, διαπιστώθηκαν μια σειρά 
από σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, τα σημαντικότερα των οποίων αφορούν στα εξής: 

 Στην Π.Υ. Κομοτηνής, η σκεπή του κτηρίου είναι κατασκευασμένη από φύλλα αμιαντοτσιμέντου 
(ελενίτ), υλικό που έχει χαρακτηριστεί εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω των βλαβερών και ανεπανόρθωτων 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και τον ανθρώπινο οργανισμό, γεγονός που τονίζεται ιδιαίτερα και σε 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (όπως για παράδειγμα στο Π.Δ. 212/2006). Επιπροσθέτως οι 
κτηριακές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της, 
κυρίως λόγω της παλαιότητας τους. (Η κατασκευή τους χρονολογείται στο 1903) 

 Στην Π.Υ. Ορεστιάδας υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στο κτήριο της υπηρεσίας, που σχετίζονται 
με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, το αποχετευτικό σύστημα, με έντονα σημάδια υγρασίας εντός των 
εσωτερικών χώρων, καθώς και πιθανά προβλήματα στη στατικότητα του κτηρίου, λόγω καθίζησης 
μέρους του εδάφους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που 
διαβιούν σε συνθήκες που δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρεί ο 
εκάστοτε εργασιακός χώρος. 

 Επίσης στην Π.Υ. Διδυμοτείχου παρατηρήθηκαν εξίσου σημαντικά προβλήματα στην κτηριακή 
εγκατάσταση, με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους και σημάδια υγρασίας στο εσωτερικό του κτηρίου. 

Τα ανωτέρω σοβαρά προβλήματα εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και θέτουν σε άμεσο 
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Για τους λόγους αυτούς εκτιμούμε ότι απαιτείται: 

 Άμεση μετεγκατάσταση των Π.Υ. Κομοτηνής και Ορεστιάδας, σε σύγχρονες κτηριακές 
εγκαταστάσεις, με τις απαιτούμενες υποδομές, που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των 
υπηρεσιών και την ασφαλή διαβίωση του προσωπικού. 

 Άμεση εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής, στις εγκαταστάσεις της 
Π.Υ. Διδυμοτείχου. 

Επειδή παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε κτηριακές εγκαταστάσεις αρκετών υπηρεσιών και 
κλιμακίων της χώρας, ζητάμε την επείγουσα διενέργεια ελέγχων ανά την επικράτεια, για τον εντοπισμό 
ζημιών, κακοτεχνιών και επικίνδυνων υλικών, που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων μας 
και σε περίπτωση εντοπισμού ανάλογων καταστάσεων, την άμεση μετεγκατάσταση των υπηρεσιών, μέχρι την 
πλήρη και πιστοποιημένη αποκατάσταση τους.  
Όπως επίσης και τον δωρεάν ιατρικό έλεγχο σε εξειδικευμένα εργαστήρια, όλων των συναδέλφων που 
έχουν εργαστεί σε υπηρεσίες, που θα διαπιστωθεί η ύπαρξη επικινδύνων και βλαβερών παραγόντων για την 
υγεία. 

Για την Ε.Α.Κ.Π.  
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος 
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