
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
.              Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας              . 

Τηλ.: 6974881331,   fax 2674022211,   web site: www.eakp. gr,   email: eakp 1999@ gmail .com 

                                                                                                                                                 Λαμία 24/2/ 2017 

                                                                         Προς:  Προεδρείο Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

                                                                                                  Κοιν/ση:  1ον Κο  Δ/κτη  ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας  

                                                                                                                        Παναγιωτόπουλο Νικόλαο  

                                                                                                                   2ον Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης  

                                                                                                                         και Υποδομών του Α.Π.Σ.  

                                                                                                3ον Τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.  

Θέμα:<< Μετακίνηση  πυροσβεστικού οχήματος Π.Υ. Θηβών - Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού >> 

   Συνάδελφοι του Προεδρείου, πληροφορηθήκαμε από υπαλλήλους, μέλη της Ένωσης μας της 

Π.Υ. Θήβας, ότι με το υπ. αριθμ. Πρωτ. 10670 οικ.  Φ. ΠΣ 875, 3247  από 17-02-2017 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ., εγκρίνεται η μετακίνηση -  

τοποθέτηση πυροσβεστικών οχημάτων μεταξύ των Π.Υ.  Θήβας και Καλαβρύτων.   

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, το Π.Σ. 875 όχημα χωρητικότητας 10 τόνων της Π.Υ. 

Καλαβρύτων, μετακινείται προς την Π.Υ. Θήβας. και το Π.Σ. 3247 όμοιας χωρητικότητας της 

Π.Υ. Θήβας, μετακινείται  στην Π.Υ. Καλαβρύτων.     

Το ενδιαφέρον των υπαλλήλων της Π.Υ Θήβας σχετικά με την προαναφερόμενη μετακίνηση 

εστιάζεται στο γεγονός ότι :  

 Η Π.Υ. Θήβας εντέλλεται να παραδώσει το μοναδικό σε λειτουργία 10τονο Πυροσβεστικό 

Όχημα με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2004 που έχει στην διάθεση της, στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Καλαβρύτων, και να παραλάβει από αυτήν το 10τονο Πυροσβεστικό Όχημα με 

έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1981.  

 Σύμφωνα με την άποψη των υπαλλήλων της Π.Υ. Θήβας το όχημα της Π.Υ. Καλαβρύτων 

είναι πεπαλαιωμένο και μη ανταποκρίσιμο στις ιδιαίτερες ανάγκες της συγκεκριμένης 

Υπηρεσίας για τους παρακάτω λόγους:   

- Η Π.Υ. Θηβών είναι μία υπηρεσία με αυξημένο εύρος πυροσβεστικών επεμβάσεων, τρίτη 

σε σειρά κατάταξης μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

- Καλύπτει επιχειρησιακά: Τους δασικούς ορεινούς όγκους του Κιθαιρώνα-Ελικώνα. Τις 

αστικές περιοχές των Δήμων Θηβαίων, Αλιάρτου, Ορχομενού, Μάνδρας και Ειδυλλίας. 

Μεγάλο τμήμα του Εθνικού οδικού άξονα. Τις ΒΙ.ΠΕ. Θηβών και Θίσβης και 

παρεμβαίνει ενισχυτικά στην μεγαλύτερη ΒΙ.ΠΕ. της χώρας, των Οινοφύτων. Καλύπτει 

επίσης ένα μεγάλο μέρος παραλιακών οικισμών στο Κορινθιακό Κόλπο.   

- Γεωγραφικά είναι το κέντρο του Νομού Βοιωτίας, με αποτέλεσμα να αποστέλλεται 

συχνά προς ενίσχυση των όμορων στο νομό Υπηρεσιών της Π.Υ. Λειβαδιάς και 

Οινοφύτων και των κοντινών Νομών  Εύβοιας - Αττικής – Φωκίδας - Αιτωλοακαρνανίας. 

Οι συνάδελφοι της Π.Υ. Θήβας με αυξημένο το υπηρεσιακό αίσθημα ευθύνης εκδηλώνουν τους 

φόβους τους, ότι με την απώλεια του συγκεκριμένου οχήματος αποδυναμώνετε επιχειρησιακά η 

Υπηρεσία τους, γιατί το όχημα που θα τοποθετηθεί στην Π.Υ. Θήβας είναι ακατάλληλο για το οδικό 

δίκτυο που καλύπτει επιχειρησιακά η υπηρεσία τους.   

Κάνουν γνωστό επίσης ότι η Π.Υ. Θηβών στο άμεσο παρελθόν, κατείχε ακριβώς του ιδίου τύπου 

όχημα που θα παραλάβει από την Π.Υ. Καλαβρύτων, το οποίο όμως είχε κριθεί  ακατάλληλο από 

την αρμόδια διεύθυνση του Α.Π.Σ. με αποτέλεσμα την παραλαβή νεότερου και καταλληλότερου.  

Συνάδελφοι του προεδρείου, η ανησυχία έτσι όπως εκφράζεται από τους συναδέλφους της Π.Υ. 

Θήβας για την κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, μην ξεχνάτε ότι αποτέλεσε για εμάς 

ιδιαίτερο κεφάλαιο διαπάλης για όλες τις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος.   



Για αυτό τον λόγο από το 2009 το είχαμε αναδείξει ως κυρίαρχο ζήτημα, με γνώμονα την 

ασφάλεια των υπαλλήλων και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Π.Σ., φέρνοντας 

στην δημοσιότητα κάτι που είχε γίνει για πρώτη φορά στα χρονικά του Π.Σ. και το οποίο έτυχε 

ιδιαίτερης αξιοποίησης και προβολής από τα Μ.Μ.Ε., όπως τα στατιστικά στοιχεία των 

δυνατοτήτων και της παλαιότητας για το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού του Π.Σ. Με 

καταμερισμό ανά χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας, ανά τύπο οχήματος και καταμερισμό ανά 

περιφέρεια. ( βλέπε την πολυσέλιδη έντυπη έκδοση ΅ Οδηγός εύρεσης των Κωδικοποιημένων 

διατάξεων της Νομοθεσίας΅ που εξέδωσε η Ε.Α.Κ.Π. το 2009 και διανεμήθηκε σε όλες τις 

υπηρεσίες της χώρας ). 

Εκτιμούμε λοιπόν ότι πρέπει στα πλαίσια των ανησυχιών που εκφράζουν οι υπάλληλοι και της 

Π.Υ. Θηβών, να παρέμβετε προς κάθε κατεύθυνση για την ορθολογική αντιμετώπιση του ζητήματος 

που προκύπτει όχι μόνο για το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά για το σύνολο παρόμοιων προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι Π.Υ. και τα Π.Κ. της Περιφέρειας μας.   

Για την Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας 

Το μέλος του Δ.Σ.  της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας 

Κώστας Κέκης 

 

   


