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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αθήνα 18 Μαρτίου 2015  

 
                                                                                                   Προς: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 

                                                                                                              και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

                                                                                                              Πανούση Ιωάννη 

                                                                                                   Κοιν.: Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                                                                              Παπαγεωργίου Βασίλειο 

                                                                                                              Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                                                                                                              Εργαζόμενους Π.Σ. – Μ.Μ.Ε. 

                                                                                                               
 

               Θέμα: «Προβλήματα σε κτηριακές εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου  

                            και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ληξουρίου, εξαιτίας σεισμικών δονήσεων».  

                                                                                    
   Κύριε Υπουργέ, σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση των κτηριακών υποδομών και 

εγκαταστάσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αφήνοντας έκθετη την ασφαλή και υγιή διαβίωση των συναδέλφων μας, 

έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη και έχουν προκαλέσει την παρέμβασή μας με σκοπό την επίλυση και 

την εξάλειψή τους. 

  Καταγράφονται παράλληλα σοβαροί περιορισμοί στην λειτουργικότητα τους και αδυναμία επαρκούς 

ανταπόκρισης στις σύγχρονες και αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.  

   Παραθέτοντάς σας τα παρακάτω γεγονότα που εδώ και καιρό διαδραματίζονται σε Υπηρεσίες των 

Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων,  σε χώρους που επί 24ωρου βάσης για 365 ημέρες το χρόνο 

συνάδελφοί μας καλούνται να προσφέρουν υπηρεσία, επισημαίνουμε ό,τι λόγω της κρισιμότητάς τους 

χρήζουν άμεσης αντίδρασης και ουσιαστικού ενδιαφέροντος που θα συντελέσουν στην οριστική και 

έγκαιρη αντιμετώπισή τους. 

  Η ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε προ τεσσάρων περίπου μηνών την περιοχή του Αιγίου, προκάλεσε 

υλικές ζημιές στις ήδη καταπονημένες από παλαιότερο σεισμό κτηριακές εγκαταστάσεις της τοπικής 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

  Επίσης κύριε Υπουργέ, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι, παλαιότερη σεισμική δόνηση προξένησε ζημιές σε 

κατακόρυφα φέροντα στοιχεία του συγκεκριμένου κτηρίου (κολώνες), γεγονός το οποίο αν επιβεβαιωθεί αυξάνει τα 

επίπεδα κινδύνου. 

  Ανησυχώντας για την ασφάλεια όσων καλούνται να προσφέρουν υπηρεσία εντός του προαναφερόμενου 

χώρου, ζητήσαμε πληροφορίες για την κατάσταση του κτηρίου από συνάδελφους και από την Διοίκηση της 

παραπάνω Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για μια σειρά ζητημάτων. 

  Η έκφραση της έντονης ανησυχίας μας για την ασφάλεια των συναδέλφων μας, έκτος των άλλων, 

ισχυροποιείται από το  περιεχόμενο της υπ’ αριθ. Πρωτ. 609 12/3/2015 απαντητικής επιστολής της Διοίκησης Π.Υ. 

Αιγίου σε αίτημα μας, όπου περιληπτικά προκύπτουν τα εξής: 

 Σε πρώτο έλεγχο που διενεργήθηκε την 25/11/2014 κρίθηκε ως μη κατοικήσιμο, τμήμα του κέντρου 

ψυχαγωγίας στο ισόγειο των κτηριακών εγκαταστάσεων και σε επανέλεγχο που διενεργήθηκε την 

10/12/2014, κρίθηκε ως προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, λόγω ρηγματώσεων στους τοίχους 

http://www.eakp.gr/
mailto:info@eakp.gr


2 

 

πλήρωσής του. Οι όποιες επισκευές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, έγιναν με πρωτοβουλία των 

ιδιοκτητών. Εν συνεχεία υποβλήθηκε τεχνική έκθεση ιδιώτη πολιτικού μηχανικού στο Τ.Α.Σ. Αχαΐας από 

την 12/2/2015, αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών. Ζητήθηκε επανέλγχος των εγκαταστάσεων 

προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους για χρήση, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει απάντηση. 

Πάραυτα, οι συνάδελφοι μας συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσία κάτω από επισφαλείς 

συνθήκες. 

 Προκύπτει ξεκάθαρα επιβεβαίωση προβλημάτων σε ότι αφορά την επάρκεια και την καταλληλότητα των 

κτηριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες κρίνονται ανεπαρκείς τόσο από πλευράς έλλειψης χώρων υγιεινής 

απαραίτητων για την ανθρώπινη και υγιεινή διαβίωση του προσωπικού, όσο και από την παλαιότητα 

των  υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.  

 Ανεπάρκεια παρατηρείται και σε χώρους απαραίτητους για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας 

όπως είναι ο χώρος στέγασης όλων των πυροσβεστικών οχημάτων, ο ανύπαρκτος προαύλιος χώρος που 

έχει ως αποτέλεσμα ο έλεγχος των οχημάτων  να γίνεται  επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, με κίνδυνο 

πρόκλησης τραυματισμού από διερχόμενα οχήματα των υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους των 

οχημάτων  πάνω στο οδόστρωμα, καθώς και η έλλειψη αποθηκευτικού χώρου υλικών . 

 Επιπρόσθετα το μισθωτήριο συμφωνητικό  έχει λήξει από 22/06/2012 και η εξέταση του αιτήματος για 

κατάρτιση διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί, διότι δεν είναι σε ισχύ η 

επιτροπή στέγασης δημοσίων υπηρεσιών λόγω της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του υπουργείου 

οικονομικών . 

  Ακόμη, ως απόρροια των σεισμικών δονήσεων που έπληξαν και το Νησί της Κεφαλονιάς πριν από 

δεκατέσσερις περίπου μήνες, βλάβες - φθορές προκλήθηκαν και στο κτήριο στο οποίο στεγαζόταν το 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου με αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλο. Έτσι, η εν λόγω υπηρεσία 

μετεγκαταστάθηκε προσωρινά σε κοντέινερ – οικίσκους εντός εκτάσεως, η οποία τα προηγούμενα χρόνια 

χρησιμοποιούταν ως γήπεδο ποδοσφαίρου.  

  Όμως με ευθύνη της πολιτείας, το προσωρινό τείνει να μετατραπεί σε μόνιμο και παρότι παρήλθε μεγάλο 

χρονικό διάστημα οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί,  συνεχίζουν να στεγάζονται από τότε μέχρι και σήμερα 

στις παραπάνω εγκαταστάσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη συνθηκών διαβίωσης σε χώρους που 

συνήθως χρησιμοποιούνται, ως λύσεις σε έκτακτες καταστάσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.  

   Ανύπαρκτος είναι ο στεγασμένος χώρος αμαξοστάσιου για την προστασία των οχημάτων από τις καιρικές 

συνθήκες, με την αμμώδη σύσταση ολοκλήρου του αύλειου χώρου να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε 

περιόδους ανέμων, αλλά και σε περιόδους βροχοπτώσεων όπου η περιοχή μετατρέπεται σε λίμνη. Ως  

«ξέφραγο αμπέλι» χαρακτηρίζεται ο χώρος από πλευράς φύλαξης αφού η περίφραξή του είναι ανύπαρκτη, ενώ η 

συνολικότερη επικρατούσα  κατάσταση  παραπέμπει περισσότερο σε χώρο εργοταξίου. 

  Για όλους τους παραπάνω λόγους θέτουμε προ των ευθυνών τους όλους τους αρμόδιους και ζητάμε την 

άμεση παρέμβαση σας για ενδελεχή διερεύνηση σχετικά με τα παραπάνω  και ενέργειες προκειμένου:  

 Δίχως καμία χρονοτριβή να απομακρυνθούν οι συνάδελφοί μας από την Π.Υ. Αιγίου και το Π.Κ. 

Ληξουρίου και να μετεγκατασταθούν σε κτήρια και εγκαταστάσεις που να πληρούν όλες εκείνες τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν  και θα εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες 

εργασίας και κατ’ επέκταση την ασφαλή και υγιή διαβίωσή τους. 

 Να οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανέγερσης σύγχρονων κτηριακών υποδομών και 

εγκαταστάσεων για τις παραπάνω υπηρεσίες, με την χρηματοδότηση να καλύπτεται αποκλειστικά 

και μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από προγράμματα σύμπραξης δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα που στόχο έχουν, εκτός των άλλων, την ιδιωτικοποίηση δομών του Π.Σ. Παράλληλα να 

καταρτιστεί ανάλογος σχεδιασμός και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες της επικράτειας.  
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  Κύριε Υπουργέ, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταβάλλει προσπάθειες για άμεση επίλυση 

ζητημάτων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών και την απρόσκοπτη παροχή 

υπηρεσιών στους πολίτες, χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των συναδέλφων μας. Γι’ αυτόν 

το λόγο θεωρούμε ότι επιβάλλεται και η διενέργεια κτιριακών ελέγχων ανά την επικράτεια, για τον εντοπισμό 

ζημιών, για έλλειψη συντήρησης και καθαριότητας, για προβλήματα στην λειτουργικότητα τους, για τον εντοπισμό 

κακοτεχνιών ή επικίνδυνων υλικών και στην περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιες ή παρόμοιες καταστάσεις, να 

αντιμετωπιστούν άμεσα. 

 

 

Συνημμένα υποβάλλουμε: 1) Την από 06/03/2015 επιστολή της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας 

                                                  προς την Διοίκηση της Π.Υ. Αιγίου. 

                                             2) Την από 12/03/2015 απαντητική επιστολή της Διοίκησης Π.Υ. Αιγίου 

                                                  προς την Ε.Α.Κ.Π. 

 

     Ηλεκτρονική υποβολή: 1) Φωτογραφικό υλικό από τον χώρο μετεγκατάστασης του Π.Κ. Ληξουρίου. 

  

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης – Ζαμπάτης Σπύρος 


