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Αναξιόπιστη αμπούλα αυτόματης κατάσβεσης σε λεωφορεία του ΟΑΣΘ
«ΑνοχύρωτΑ» σε ενδεχόμενη πυρκαγιά φαί-
νεται ότι είναι τα λεωφορεία του κρατικού πλέον 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλο-
νίκης. Από την ανάληψη των καθηκόντων της η 
-διορισμένη από την κυβέρνηση- διοίκηση του 
Οργανισμού φέρεται να παρέχει πλημμελή πυρο-
προστασία στα οχήματα που παρέλαβε. Σύμφωνα 
με καταγγελίες, επιλέγει να αγοράζει αμφιβόλου 
προέλευσης ανταλλακτικά και μάλιστα – κατά την 
προσφιλή της μέθοδο – μέσω της «κατάτμησης» 
των προμηθειών, προκειμένου να προσπερνά τον 
«σκόπελο» της Διαύγειας για τη διενέργεια των 
διαγωνισμών. 

Συγκεκριμένα, το αυτόματο σύστημα κατάσβε-
σης το οποίο επέλεξε η διοίκηση και τοποθετείται 
μέσα στη μηχανή του λεωφορείου (σ.σ. στο πίσω 
μέρος του λεωφορείου όπου επίσης βρίσκεται και 
η δεξαμενή καυσίμων) για την άμεση κατάσβεση 
της φωτιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς, φέρεται 
–σύμφωνα πάντα με την καταγγελία– να εγκυ-
μονεί κινδύνους, καθώς ως κάψουλα κατάσβεσης 
χρησιμοποιείται ανταλλακτικό αμφιβόλου προέ-
λευσης και αξιοπιστίας. 

Το κατασβεστικό υλικό της αμπούλας που 
προμηθεύτηκε ο ΟΑΣΘ -το οποίο αντικαθίσταται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 

διατηρεί την κατασβεστική του ικανότητα- φέρε-
ται να μη διαθέτει έγκριση (αξιολόγηση) από την 
πυροσβεστική, δεν φέρει κανέναν σειριακό αριθμό 
(μητρώο) με τα στοιχεία που ορίζει η νομοθεσία, 
δεν διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευής 
εν ισχύ και δεν συνοδεύεται από κανένα πιστοποι-
ητικό συμμόρφωσης του κατασβεστικού υλικού 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-2. με άλλα λόγια, 
δεν φέρεται να διαθέτει όσα ορίζουν και απαιτούν 
οι πυροσβεστικές διατάξεις περί αξιοπιστίας του 
προϊόντος σε περίπτωση φωτιάς καθώς και ου-
δεμία εγγύηση λειτουργίας. 

Επικίνδυνα
Πρόκειται, δηλαδή, για ακατάλληλα ανταλλακτικά 
και πιθανόν και επικίνδυνα που εγκυμονούν κιν-
δύνους, αφού δεν πληρούνται οι προδιαγραφές. 
Επιπλέον, λεωφορείο χωρίς αξιόπιστη αμπούλα 
αυτόματης κατάσβεσης μπορεί να αποτελέσει κίν-
δυνο, όχι μόνο για τους επιβάτες και τον οδηγό, 
αλλά και για όλους όσους βρίσκονται πέριξ του 
οχήματος σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά 
στη μηχανή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση Παπ-
πά προχώρησε ήδη στην προμήθεια 25 τέτοιων 
ανταλλακτικών (αμπούλες) κι ετοιμάζεται να 

προμηθευτεί άλλα τόσα. Σημειώνεται ότι προ της 
κρατικοποίησης η προμήθεια των ανταλλακτικών 
του ΟΑΣΘ συνοδευόταν από όλα τα σχετικά πι-
στοποιητικά καλής λειτουργίας και ασφάλειας με 
αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών και κατά 
γράμμα εφαρμογή του σχετικού νόμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αμπούλες 
σε συσκευές ενεργητικής πυροπροστασίας λεω-
φορείων είναι τα εξής:

● Αξιολόγηση Πυροσβεστικής.
● Certificate of Conformity (Πιστοποιητικό από 

επίσημο φορέα του εξωτερικού, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΝ-2, για το κατασβεστικό υλικό, δηλαδή 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του κατασκευαστι-
κού υλικού).

● Certificate ISO 9001 σε ισχύ (δηλαδή το ISO 
κατασκευής που πιστοποιεί πως η παραγωγική 
διαδικασία παρουσιάζει ομοιομορφία και είναι εν 
ισχύ). 

● Αναγραφή του μητρώου με όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία που ορίζει η νομοθεσία, δηλαδή τον 
Σειριακό Αριθμό του προϊόντος. 

Ο «Ε.Τ.» απευθύνθηκε στον ΟΑΣΘ προκειμένου 
να καταγράψει και να παρουσιάσει τη θέση του επί 
των καταγγελιών. Ωστόσο, δεν έλαβε απάντηση. 

ΑγγΕλος ΑγγΕλίδης

▶▶ ΚΑτΑγγΕλίΕς-ΦωτίΑ

ΣΤΗΝ 4η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΤΗΝ 6η Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, 7η Η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικά είναι τα αποτε-
λέσματα της έρευνας της 
Eurostat σχετικά με τα τρο-

χαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη 
χώρα μας να καταλαμβάνει αρνητι-
κά… υψηλές θέσεις. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται 
στην τέταρτη θέση, με 134 θανα-
τηφόρα τροχαία ανά εκατομμύριο 
πληθυσμού, με την Πελοπόννησο 
να βρίσκεται στην έκτη θέση με 124 
νεκρούς. 

Αντίστοιχα μεγάλος παραμένει 
και ο αριθμός στη Στερεά Ελλάδα, 
που κατέχει την έβδομη θέση με 112 
νεκρούς. Την αρνητική πρωτιά κα-
τέχει η περιοχή Severozapaden της 
Βουλγαρίας, όπου καταγράφονται 
153 νεκροί ανά εκατομμύριο πληθυ-
σμού, ενώ ακολουθεί η πορτογαλική 
περιοχή Alentejo με 142 νεκρούς και 
το Λουξεμβούργο με 138 νεκρούς 
αντίστοιχα. 

Ιδιαζόντως αρνητικές είναι και οι 
επιδόσεις της Τουρκίας, όμως αυτές 
δεν καταλαμβάνονται στο συγκριτικό 
πίνακα που έχει σχηματιστεί για τη 
«γηραιά ήπειρο». 

Ειδικότερα, στη γειτονική χώρα 

καταγράφονται έως 226 νεκροί ανά 
εκατομμύριο πληθυσμού στην περι-
οχή Kastamonou, ενώ στο Balikesir 
υπήρξαν 182 νεκροί, στη Manisa 
177 και στην περιοχή Bati Marmara 
150 νεκροί.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα 
στοιχεία αφορούν το 2016, ενώ τα 
αντίστοιχα για το έτος 2017 αναμέ-
νεται να δημοσιευτούν τον ερχόμενο 
μάρτιο. 

Σοβαρό πρόβλημα με τα τροχαία 
δυστυχήματα πάντως παρατηρείται 
και στο Νομό Αττικής. μόνο τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο έχασαν τη ζωή 
τους 14 άτομα και τραυματίστηκαν 
συνολικά 604 οδηγοί και συνοδηγοί. 
Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστη-
μα, στο πλαίσιο των στοχευμένων 
δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυν-
ση Τροχαίας Αττικής για την τροχο-
νομική αστυνόμευση και την αναβάθ-
μιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, 
βεβαιώθηκαν 24.787 παραβάσεις, 
από τις οποίες 828 ήταν σε βαθμό 
πλημμελήματος. Από αυτές οι 771 

αφορούσαν κατανάλωση αλκοόλ, οι 
2.857 όριο ταχύτητας, οι 333 παρα-
βίαση ερυθρού σηματοδότη, οι 886 
για χρήση κινητού τηλεφώνου, οι 
788 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας 
και οι 1.651 για μη χρήση προστα-
τευτικού κράνους. 

Εξίσου ενδεικτικό είναι πως μόνο 
τον περασμένο μάιο είχαμε 21 άτο-
μα τα οποία έχασαν τη ζωή τους, ενώ 
εν τω συνόλω τραυματίστηκαν 518 
άτομα. Οπως τονίζει η Διεύθυνση της 

Τροχαίας στις εκάστοτε ανακοινώ-
σεις για ατυχήματα και δυστυχήμα-
τα, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων 
είναι η οδήγηση χωρίς σύνεση και 
προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών 
πινακίδων και η παραβίαση των κα-
νόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ 
η μη χρήση προστατευτικού κράνους 
από τους οδηγούς και επιβάτες των 
δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περι-
πτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυ-
ματισμού τους. ■

Δεκατέσσερις νεκροί 
και 604 τραυματίες 
στην Αττική μόνο 
τον Οκτώβριο
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Πρωτιές... 
θανάτου  
στα τροχαία


