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                                                         ΠΡΟΣ  Κο Αρχηγό Π.Σ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο                                       
                                                              

                                                                         Κοιν/ση: 1ον  Kο Υπουργό ∆ηµοσίας Τάξης & Προστασίας του   
                                                      Πολίτη ∆ένδια  Νικόλαο 

                                                                                        2ον  Κο  Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του                                                           
                                                                                             Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του              

                                                             Πολίτη Γεωργιάδη Πάτροκλο 
 

«Έλλειψη πετρελαίου θέρµανσης σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιµάκια» 

 
             Κύριε Αρχηγέ, µε την ανάληψη των καθηκόντων σας, είµαστε υποχρεωµένοι έπειτα από έντονες 
διαµαρτυρίες συναδέλφων µας, να σας ενηµερώσουµε ότι σε αρκετές υπηρεσίες της χώρας, δεν έχουν γίνει οι 
προβλεπόµενες ενέργειες για την απαιτούµενη προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης. 
             Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την κακή κτηριακή κατάσταση που βρίσκονται οι περισσότερες 
υπηρεσίες του Σώµατος, λόγω παλαιότητας και έλλειψης επαρκούς µόνωσης, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα 
στην ακώλυτη εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων στους πυροσβεστικούς σταθµούς και τα κλιµάκια, ενώ 
παράλληλα ελλοχεύει σε καθηµερινή βάση και ο κίνδυνος επιβάρυνσης της υγείας τους, λόγω των 
φυσιολογικών χαµηλών θερµοκρασιών. 
             Επιπλέον, εξαιτίας των αυστηρών περιορισµών στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, που 
προβλέπονται από σχετικές διαταγές του Α.Π.Σ. καθίσταται ανέφικτη η αξιοποίηση διαφορετικών µεθόδων 
θέρµανσης των πυροσβεστικών εγκαταστάσεων.   
             Όπως είναι γνωστό σε όλους κύριε Αρχηγέ, το Πυροσβεστικό Σώµα δεν εξαιρέθηκε από τις µεγάλες 
περικοπές που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση, στους προϋπολογισµούς όλων των φορέων του δηµόσιου 
τοµέα, µε αποκορύφωµα τον σηµαντικό περιορισµό κατανάλωσης καυσίµων κίνησης και θέρµανσης, 
προκαλώντας έτσι σοβαρές δυσλειτουργίες σε όλα τα επίπεδα και σοβαρά εµπόδια στην εκπλήρωση της 
αποστολής του. 

Κάτω από τις συγκεκριµένες αντίξοες συνθήκες λοιπόν, οι πυροσβέστες καλούνται να προσφέρουν 
εργασία εντός και εκτός της υπηρεσίας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την επιβίωση των ιδίων 
και των οικογενειών τους. 
             Κύριε Αρχηγέ, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών απαιτεί την υλοποίηση της βασικής 
υποχρέωσης της πολιτείας προς τους εργαζόµενους, για διασφάλιση ανθρώπινων, ασφαλών και αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας.             
             Στη βάση αυτή ζητάµε την άµεση, επαρκή και αδιάκοπη προµήθεια πετρελαίου, σε όλες τις υπηρεσίες 
του Σώµατος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία τους.  
 

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