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Κων/νο Κυριακόπουλο
Κοιν/ση: 1) Κύριο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Καπέλιο Βασίλειο
2) Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Κεφαλονιάς - Ζακύνθου - Λευκάδας
3) Όλους τους υπαλλήλους Δυτικής Ελλάδας
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Θέμα: «Παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης διάσωσης στα έργα παραχώρησης των
αυτοκινητόδρομων».
Κύριε Διοικητή
Με την υπ΄αρθ. 1674 Φ 702.1 /30-3-2017 απόφαση, ζητείται η διάθεση για την εκπομπή Πυροσβεστικών
οχημάτων επανδρωμένων με τρία άτομα προσωπικό και εξοπλισμένων με διασωστικό εξοπλισμό όπως και
τη δυνατότητα ρίψης αφρογόνου υλικού, που ως στόχο θα έχουν να καλύψουν την πυροπροστασία των
σηράγγων των νέων παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων στις εταιρίες «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
«ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
Με την υλοποίηση αυτής της απόφασης εκτιμάμε ότι θα προκύψει τεράστιο πρόβλημα στην κάλυψη
των αναγκών της πυρασφάλειας των περιοχών ευθύνης του Π.Κ. Ακράτας, της Π.Υ. Αιγίου, της 6ης
Ε.Μ.Α.Κ., της Π.Υ. Ναυπάκτου και της Π.Υ. Μεσολογγίου.
Οι ήδη αποδυναμωμένες Υπηρεσίες και Κλιμάκια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στο βαθμό
που αυτό επιδεινώθηκε και από τις μεταθέσεις στις Π.Υ. των παραχωρημένων στην FRAPORT
Αεροδρομίων, καλούνται να καλύψουν στον τομέα ευθύνης τους τις ανάγκες του ιδιωτικοποιημένου
οδικού δικτύου με παραπέρα αποδυνάμωση της επιχειρησιακή τους δύναμης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι περίπτωση της Π.Υ. Ναυπάκτου όπου από τη συγκεκριμένη
υπηρεσία διατίθεται και στελεχώνεται ήδη πυροσβεστικό όχημα για τις ανάγκες της γέφυρα Ρίου Αντιρρίου καθώς και αυτή της Π.Υ. Μεσολογγίου που θα καλείται να καλύψει τις ανάγκες της
πυροπροστασίας στην περιοχή ευθύνης της κατά τις νυχτερινές ώρες και αργίες με τρείς υπαλλήλους και
ένα όχημα.
Επισημαίνουμε ότι στο άμεσο μέλλον και με την έναρξη λειτουργίας των Πυροσβεστικών Κλιμακίων
των ιδιωτικοποιημένων Οδικών αξόνων, θα υπάρξει περεταίρω υποβάθμιση του συστήματος
πυρασφαλείας των περιοχών απ΄ όπου θα μετακινηθούν συνάδελφοι για να στελεχώσουν τα εν λόγω
κλιμάκια, αφήνοντας πίσω τους νέα δυσαναπλήρωτα κενά.
Κύριε Διοικητή, με την παραπάνω απόφασή, ζητείται να παρέχονται υπηρεσίες πυρόσβεσης - διάσωσης
σε εταιρίες ιδιωτικών συμφερόντων, οι οποίες είναι οι κύριες υπεύθυνες για την διαχείριση των
αυτοκινητοδρόμων. Η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, αποδυναμώνει περεταίρω τις αναφερόμενες
υπηρεσίες και έχει άμεση επίπτωση στην πυρασφάλεια των ευρύτερων περιοχών που καλύπτουν
επιχειρησιακά οι υπηρεσίες αυτές.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ζητά την ανάκληση αυτής της απόφασης, με την όποια
θεωρούμε ότι υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο το σύστημα πυρασφάλειας ενός αρκετά μεγάλου
μέρους της περιφέρειας μας και θα επέλθει ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία στους συναδέλφους μας, με
ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια τους, προκειμένου να καλυφτούν με κάθε τρόπο τα
συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Ζαμπάτης Σπύρος

