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¶μεση ενßσχυση πυροσβεστικþν υπηρεσιþν νομοý ΛÜρισαò

Κýριε ΥπουργÝ,

ΜετÜ και τουò τελευταßουò καταστροφικοýò σεισμοýò στην ευρýτερη περLοχÞ του νομοý
ΛÜρισαò, η Ε.Υ,Π.Σ.Π,Θ επανÝρχεται για Üλλη μια φορÜ σòο αßτημα για ενßσχυση του
πυ ροσβεστικοý προσωπικοý στην περιοχÞ,

¼πωò γνωρßζετε, ωò Ýνωση Ýχουμε επανειλημμÝνα ζητÞσει την αýξηση τηò οργανικÞò δýναμηò
κατ την επαναÞορÜ αυτÞò στα επßπεδα του 2019 {μετÜ και τη μεßωση αυτÞò κατÜ 32 Üτομα το
Ζα2Ο), τüσο εγγρÜφωò με προτÜσειò εμπερισΓατωμÝνεò (τελευταßο Ýγγραφο το υπ' αριý.235 15-1-
2021), üσο και σε κατ' ιδßαν συναντÞσειò με την πολιτικÞ και φυσικÞ ηγεσßα του Π,Σ,

¼μωò, μετÜ και τη δημοσιοποßηση τηò κατανομÞò τηò υπηρετοýσαò δýναμηò γτα το Ýτοò 2021, οι
οργανικÝò θÝσειò των πυροσβεστþν στο νομü ΛÜρισαò παρÝμειναν στα ßδια περßπου επßπεδα,
δεδομÝνηò και τηò ιδιαιτερüτηταò σε σχÝση με Üλλουò νομοýò üτι στο σýνολο των παραπÜνω
οργανικþν θÝσεων τηò ΛÜρισαò συμπεριλαμβÜνεται και το προσωπικü τηò ΠΕ,ΠΥ,Δ - ΠΕ,ΚΕ
Θεσσαλßαò καθþò και τηò 8ηζ ΕΜΑΚ Θεσσαλßαò,

ΙνΙε τιò αρμοδιüτητεò των πυροσβεστικþν υπηρεσιþν να αυξÜνονται κÜθε χρüνο {φýλαξη δαμþν,

μεταφορÜ κρουσμÜτων, φýλαξη χþρων αποOÞκευσηò εμ6ολßων covid, αποστολÞ πληρωμÜτων και
οχημÜτων πραò ΒορÜ και Νüτο yLa πυρκαγιÝò και Ýντονα καιρικÜ φαινüμενα καý' üλη τη διÜρκεια
ταυ Ýτουò) και μετÜ τιò προ λßγων μηνþν φυσικÝò καταστροÞ Ýò {καταστροφικÝò πλημýρεò στο
νüτιο τμÞμα του νομοý στην περιοχÞ των ΦαρσÜλων), εßχαμε και Ýχουμε σε εξÝλιξη την
ενεργοποßηση των ρηγμÜτων του σεισμογενοýò νομοý ΛÜρισαò και τουò καταστροφικοýò
σεισμοýò στην περιοχÞ,

Για τουò παραπÜνω λüγουò, επανερχüμαστε για Üλλη μια φορÜ και ζητÜμε:



- Την αýξηση των οργανικþν θÝσεων πυρονüμων-αρχfο-òþν-υπαρχ/στþν-πυροσβεστþν για το
νομü ΛÜρισαò,

- Λüγω των καταστροφικþν σεισμþν και προκειμÝνου να αυξηθεß η επιχειρησιακÞ ετοιμüτητα και
το αßσθημα ασφÜλειαò των πολιτþν, την ενßσχυση σε προσωπικü με την Üμεση μετÜθεση στο
νομüτων 22πυρασβεστþνπου υπηρετοýν εκτüò αυτοý (το μεγαλýτερο ποσοστü αυτþν
υπηρετοýν στη φýλαξη αεροδρομßων τηò εταιρßαò FRAPaRÞ,
- Την Üμεση Ýναρξη διαδικασιþν για τη δημιουργßα πυροσβεστικοý σταθμοý στον

σεισμüπληκτο ΔÞμο ΤυρνÜβου με την αντßσεοιχη ενßσχυση σε προσωπικü, αßτημα το οποßο ωò
Ýνωση Ýχουμε διατυπþσει και αιτιολογημÝνα, τüσο παλαιüτερα üσο και ο*òιò πρüσφατεò
προτÜσειò που καταθÝσαμε για την αναδιÜρθρωση των υπηρεσιþν (ο ΔÞμοò ΤυρνÜΒου με
πλη8υσμü Üνω των 25.α00 κατοßκων πραστατεýεταL επLχεLρησηκÜ απü ταν μαναδικü εwüò του
αστικοý οτοý Β'τη τÜξειπυροσ6εστικü σταýμü τηò ΛÜρισαò KaL ο οποßοò απÝχειτουλÜχιστον 2α

χ,λ,μ απü την Ýδρα του ΔÞμου, με üτι αυτü συνεπÜγεται στην Üμεση αwιμετþπιση πιýανοý
συμ6Üντοò\.

- Την Üμεση ενßσχυση με πυροσβεστικÜ οχÞματα ξο ναμüò ΛÜρισαò διαýÝτει απü τουò πια
πεπαλαιωμÝνουò στüλουò οχημÜτων στη χþραJ κατ την απüσυρση των προερχüμενων απü τη
ΔασικÞ Υπηρεσßα οχημÜτων τýπου STEYER, ηλικßαò 38 ετþν,

Κýριε ΥπουργÝ,

Οι πυροσβÝο-òεò του νομοý ΛÜρισαò, γνωρßζονταò την ευαLσθησßα σαò σε θÝματα ανθρþπινηò
προσòασßαò, ζητοýν απü εσÜò προσωπικü και μÝσα για τη διαφýλαξη τηò ζωÞò και τηò περιουσßαò
των συμπολιτþν τουò,
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