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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Π
αροπλισμένα βρίσκονται δεκάδες πυρο-
σβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν υπο-
στεί βλάβες κατά τη διάρκεια της αντι-

μετώπισης των πυρκαγιών, ενώ η χώρα μας ει-
σέρχεται στην καρδιά της αντιπυρικής περιό-
δου με μεγάλες ελλείψεις στα μέσα πυρόσβε-
σης. Η Realnews επισκέφθηκε το πρώην δημό-
σιο ΚΤΕΟ των Μεγάρων, που λειτουργεί εδώ 
και λίγους μήνες ως το συνεργείο για τα οχήμα-
τα του Πυροσβεστικού Σώματος. Εκεί, φιλοξε-
νούνται περίπου 100 πυροσβεστικά κάθε κατη-
γορίας, μεγάλα κλιμακοφόρα, διασωστικά και 
υδροφόρα οχήματα κάθε μεγέθους, τα οποία 
μεταφέρθηκαν πρόσφατα από το παλαιό συ-
νεργείο της Πυροσβεστικής, στον Ασπρόπυργο. 

Μερικά από αυτά τα πυροσβεστικά είναι ηλι-
κίας ακόμα και μεγαλύτερης των 40 ετών και το 
επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να απο-
συρθούν στον ΟΔΔΥ. Πρόκειται για οχήματα 
τα οποία αγοράστηκαν από το ελληνικό κρά-
τος κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 και 
έχουν επισκευαστεί ξανά και ξανά, φτάνοντας 
κυριολεκτικά στα όριά τους. Ομως, τα περισ-
σότερα οχήματα που βρίσκονται σήμερα στο 
συνεργείο της Πυροσβεστικής θα μπορούσαν 
να είναι πλήρως επιχειρησιακά, αλλά δεν επι-
σκευάζονται όχι λόγω έλλειψης κονδυλίων, αλ-
λά, κυρίως, λόγω διαδικαστικών και γραφειο-
κρατικών αγκυλώσεων. Στον ίδιο ακριβώς χώ-
ρο του πρώην ΚΤΕΟ Μεγάρων βρίσκονται και 
ορισμένα από τα πιο καινούργια οχήματα που 
έχει στη διάθεσή του το Πυροσβεστικό Σώμα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως κατέγραψε ο 
φακός της «R», στο συνεργείο βρίσκονται και 
αρκετά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία δώ-
ρισαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ιδιωτικοί όμι-
λοι μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007. Ση-
μειώνεται πως καθ’ όλη την πολύωρη διάρκεια 
της αυτοψίας στο συνεργείο της Πυροσβεστι-
κής δεν διαπιστώθηκε η εκτέλεση ούτε μίας ερ-
γασίας συντήρησης οχημάτων.   

Οι εκπρόσωποι των ενώσεων των πυροσβε-
στών αποκαλύπτουν πως υπάρχουν οχήματα 
με μικρές βλάβες, που, ενώ θα μπορούσαν να 
τεθούν ξανά άμεσα στη διάθεσή τους, η καθυ-
στέρηση της επισκευής τους προκαλεί νέες και 
μεγαλύτερες βλάβες. «Πλέον, κάποια από τα 
οχήματα που είδατε δεν αξίζει οικονομικά να 
επισκευαστούν», δηλώνει ο Γιάννης Σταμού-
λης, πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της 
Ενωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος. Ο στόλος των πυροσβεστικών οχημά-
των εγκαταλείφθηκε κατά την περίοδο των μνη-
μονίων και των μεγάλων περικοπών στις δημό-
σιες δαπάνες. Τώρα, υπάρχουν πολύ περισσό-
τερα κονδύλια για την επισκευή τους, αλλά δυ-
στυχώς σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις 
λόγω της διαδικασίας που πρέπει να ακολου-
θηθεί», τονίζει ο έμπειρος αξιωματικός της Πυ-
ροσβεστικής. 

Από… λάστιχο
Λόγω της χρήσης των οχημάτων, συχνά ακό-
μα και μέσα στις φλόγες, η πιο συχνή βλάβη 

100 πυροσβεστικά 
«σαπίζουν» στα Μέγαρα

που καταγράφεται στα πυροσβεστικά αφορά τις με-
γάλες φθορές στα ελαστικά τους. Δυστυχώς, όμως, η 
εμπειρία των πυροσβεστών έχει δείξει ότι, αν ένα από 
τα οχήματά τους μείνει από λάστιχο, τότε θα κάνουν 
πολύ καιρό για να το ξαναδούν. Στις 12 Ιουλίου του 
2018, μόλις 11 ημέρες πριν από την εθνική τραγωδία 
στο Μάτι της ανατολικής Αττικής, το Πυροσβεστικό Σώ-
μα προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια συνο-
λικά 2.926 τεμαχίων ελαστικών έναντι του ποσού των 
1.048.360 ευρώ. Το γεγονός ότι η Πυροσβεστική ανα-
γκάστηκε να προκηρύξει την προμήθεια τόσο πολλών 
ελαστικών σημαίνει ότι δεκάδες πυροσβεστικά είναι 
παροπλισμένα, απλώς και μόνο λόγω αυτού του προ-
βλήματος. Ομως, ακόμα περισσότερα πυροσβεστικά 
μπαίνουν στη μάχη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών 
με φθαρμένα ελαστικά, γεγονός που εγκυμονεί κινδύ-

νους για τους ίδιους τους πυροσβέστες. «Στη 
συνάντηση που είχαμε πρόσφατα με το Αρ-
χηγείο της Πυροσβεστικής, μας ενημέρωσαν 
ότι όσα οχήματα μπορούν να επισκευαστούν 
θα επισκευαστούν άμεσα, καθώς τα κονδύλια 
έχουν βρεθεί. Υπάρχουν, όμως, αρκετά θέμα-
τα που καθυστερούν τις επισκευές, καθώς τα 
οχήματα είναι πολλών και διαφορετικών τύπων 
και κατηγοριών, γεγονός που δυσχεραίνει την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα, όμως, αφορά τα ελαστικά», επιβε-
βαιώνει και ο Κώστας Παπαντώνης, πρόεδρος 
του Πανελλαδικού Σωματείου Πενταετών και 
Συμβασιούχων Πυροσβεστών. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα 2.926 ελα-
στικά που ζητά η Πυροσβεστική, με τον δια-

ΑκΑτΑλληλΑ λόγω... 
ελαστικών. «τα οχήματα αυτά 
μπαίνουν κυριολεκτικά μέσα 
στη φωτιά και παρουσιάζουν 
διαρκώς βλάβες. Δυστυχώς, 
λόγω της διαδικασίας 
που προβλέπεται, όταν 
‘‘καίγονται’’ οι ρόδες ενός 
οχήματος, δεν μπορούμε να 
τις αντικαταστήσουμε άμεσα, 
αγοράζοντας π.χ. τέσσερα 
καινούργια λάστιχα. Είμαστε 
υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε 
σε μεγάλους ηλεκτρονικούς 
διαγωνισμούς, οι οποίοι 
κάνουν πολύ καιρό για να 
ολοκληρωθούν», δηλώνει 
ο Γιάννης Σταμούλης, πρόεδρος 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
της Ενωσης Αξιωματικών 
του Πυροσβεστικού Σώματος



31

ΚΟΙΝΩΝΙΑΑποκάλυψη

 Realnews www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

100 πυροσβεστικά 
«σαπίζουν» στα Μέγαρα

Σε «νεκροταφείο» 
οχηµάτων έχει µεταβληθεί 
το αµαξοστάσιο του 
Πυροσβεστικού Σώµατος, 
καθώς οι γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις καθυστερούν 
την επισκευή τους

γωνισµό που προκηρύχθηκε πριν από 11 µή-
νες, δεν έχουν ακόµα παραδοθεί, αλλά αναµέ-
νεται να παραληφθούν στις αρχές του 2020. 
Επιπλέον, υπενθυµίζεται ότι, όπως αποκάλυψε 
η «R» την Κυριακή 2/6, το Πυροσβεστικό Σώµα 
έχει προκηρύξει δύο νέους διαγωνισµούς για 
την ανανέωση του στόλου των οχηµάτων, οι 
οποίοι αφορούν συνολικά την αγορά 85 νέων 
πυροσβεστικών όλων των κατηγοριών. Λόγω 
των περιορισµένων κονδυλίων που προσφέρ-
θηκαν, οι εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον µό-
νο για τα 43 οχήµατα, τα οποία πρόκειται να 
παραδοθούν το νωρίτερο το 2021. 

Σήµερα, το Πυροσβεστικό Σώµα διαθέτει πε-
ρίπου 1.710 οχήµατα σε όλη την Ελλάδα για 
την κατάσβεση των πυρκαγιών. «Το 32% του 

στόλου αυτών των οχηµάτων είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. 
Μόνο το 25% είναι ηλικίας έως 20ετίας, που θεωρούνται τα πιο 
καινούργια», δηλώνει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωµατεί-
ου Πενταετών και Συµβασιούχων Πυροσβεστών. 

«Είναι ντροπή»
Ο ακριβής αριθµός των πυροσβεστικών οχηµάτων που είναι 
παροπλισµένα δεν δύναται να υπολογιστεί, καθώς, εκτός από 
το συνεργείο στα Μέγαρα, αντίστοιχος χώρος λειτουργεί και 
στον νοµό Θεσσαλονίκης, ενώ δεκάδες είναι και τα πυροσβε-
στικά, κυρίως της νησιωτικής χώρας, που βρίσκονται σε ιδιωτι-
κά συνεργεία για να επισκευαστούν. «Τα οχήµατα αυτά µπαί-
νουν κυριολεκτικά µέσα στη φωτιά και παρουσιάζουν διαρ-
κώς βλάβες. ∆υστυχώς, λόγω της διαδικασίας που προβλέπε-
ται, όταν ‘‘καίγονται’’ οι ρόδες ενός οχήµατος, δεν µπορούµε 
να τις αντικαταστήσουµε άµεσα, αγοράζοντας π.χ. τέσσερα 

καινούργια λάστιχα. Είµαστε υποχρεωµένοι 
να πηγαίνουµε σε µεγάλους ηλεκτρονικούς δι-
αγωνισµούς, οι οποίοι κάνουν πολύ καιρό για 
να ολοκληρωθούν», λέει ο Γ. Σταµούλης, ανα-
φέροντας ότι αρκετοί διοικητές της Πυροσβε-
στικής καταφέρνουν και καλύπτουν τις ανά-
γκες τους µε… παρακάλια. «Σε διάφορες πε-
ριοχές της χώρας, οι διοικητές αναγκάζονται 
να ζητούν δωρεές από δεξιά και αριστερά για 
να αγοράσουν ελαστικά. Είναι ντροπή. Επιτέ-
λους, θα πρέπει να υπάρξει ένα σοβαρό κον-
δύλι για την ανανέωση του στόλου, διότι, ακό-
µα και αν επισκευάζαµε όλα τα παροπλισµένα 
οχήµατα, ο στόλος µας δεν θα ήταν όσο αξι-
όπιστος χρειάζεται να είναι», καταλήγει ο εκ-
πρόσωπος της ΕΑΠΣ. 
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