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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

  Κύριε Διοικητά, η ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε πριν από τέσσερις περίπου μήνες την περιοχή 

του Αιγίου, προκάλεσε ζημιές και στο κτίριο της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από την πρώτη 

στιγμή που εκδηλώθηκε το γεγονός αυτό, αναζητήσαμε πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση του κτιρίου της Π.Υ. Αιγίου, αλλά και για την υγεία και ασφάλεια των 

συναδέλφων που υπηρετούν εκεί. Ενημερωθήκαμε ότι από την σεισμική δόνηση, υπήρξαν υλικές 

ζημιές στις ήδη καταπονημένες από παλαιότερο σεισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις. 

  Ανησυχήσαμε ιδιαίτερα για την ασφάλεια των συναδέλφων μας διότι συμφώνα με 

πληροφορίες, αρχικά κρίθηκε ακατάλληλο το ισόγειο τμήμα του κτηρίου με τοποθέτηση 

σήμανσης (ταινιών)  για απαγόρευση της εισόδου. Δηλαδή στο χώρο όπου στεγάζεται το 

τηλεφωνικό κέντρο και το εντευκτήριο της υπηρεσίας (ισόγειο), ενώ στον ακριβώς από πάνω όροφο 

(πρώτο όροφο) στεγάζονται οι θάλαμοι και τα γραφεία. 

  Για τους παραπάνω λόγους  η Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας ζητά έγγραφη ενημέρωση από την 

πλευρά σας εάν: 
 

 Υπήρξε πιστοποιημένος έλεγχος από αρμόδιο κρατικό φορέα και ποιες διαπιστώσεις έγιναν από 

αυτόν. 

 Το είδος και ο βαθμός των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στις εγκαταστάσεις που 

στεγάζεται η Π.Υ. Αιγίου εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων αλλά και λόγο της παλαιότητας του 

κτιρίου, συνεχίζουν να υφίστανται. 

 Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής - συντήρησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και αν 

αυτές υποδείχθηκαν από αρμόδιο φορέα και έγιναν σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

(πιστοποιημένη αποκατάσταση ζημιών). 

 Μετά από αυτές τις εργασίες, διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των συναδέλφων που 

καλούνται να προσφέρουν υπηρεσία. 

 Η παλαιότητα του κτηρίου δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς στην λειτουργικότητα του, αλλά 

και στις σύγχρονες και αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες και στις ανάγκες διαβίωσης των 

συναδέλφων. 
 
  Η παρέμβαση μας αποσκοπεί στην διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας με 

απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η 

ασφάλεια των συναδέλφων μας. 

Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, όπως και στην ενημέρωση μας. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
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