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ΠΑΤΡΑ   05  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016                             Προς: Το Προεδρείο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
                                                                                              της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας.  
                                                                                    Κοιν: Σε όλους τους υπαλλήλους των Περ/ρειων Δυτικής  
                                                                                              Ελλάδας και Ιονίων Νήσων – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                        

 
  Συνάδελφοι 

 
  Χαιρετίζουμε την απόφαση - ψήφισμα ως αποτέλεσμα της σύσκεψης των συναδέλφων που υπηρετούν στο 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής Ν. Λευκάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27-12-2015, σε αίθουσα 
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λευκάδας - Βόνιτσας.    
  Στην σύσκεψη οδήγησε η χειροτέρευση των εργασιακών συνθηκών, η αγανάκτηση και απόγνωση για την 
διαχρονική αδιαφορία που αντιμετωπίζονται τα προβλήματά των συναδέλφων μας (όπως όλων μας), ο 
εμπαιγμός και η ολιγωρία της πολιτείας σχετικά με την μέχρι σήμερα, μη διευθέτηση του στεγαστικού 
προβλήματος που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής, με αποτέλεσμα να απειλείται ακόμη και 
με αναστολή λειτουργιάς του (βλέπε web site:  www. eakp.gr παρεμβάσεις Ε.Α.Κ.Π. για κτιριακά και άλλα 
ζητήματα).  
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κατανοώντας την αγωνία και την αγανάκτησή των συναδέλφων, 
στήριξε σε όλα τα επίπεδα την όλη προσπάθεια και συμμετείχε σ’ αυτή με τις αρχές και τις θέσεις της, σε 
αντίθεση με το προεδρείο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, τα οποία αν και 
είχαν κληθεί να συμμετάσχουν στην σύσκεψη, ουδείς εμφανίστηκε (ο πρόεδρος επικαλέστηκε ασθένεια).  
  Κατά την σύσκεψη, η οποία έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους υπαλλήλους της εν λόγω υπηρεσίας, 
συζητήθηκαν και πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ομαλή λειτουργία του Π.Κ. Βασιλικής 
Λευκάδας, αλλά και για γενικότερα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι εργαζόμενοι στο Π.Σ. 

   Μέσα από τις διεργασίες της αναδείχτηκε και η αναγκαιότητα παραγκωνισμού των όποιων πρακτικών 
κατηγοριοποίησης και διάσπασης των εργαζομένων, όπως και αυτή της ύπαρξης κοινού αγώνα, μέσα από 
τον οποίο μπορούμε να παλέψουμε από καλύτερη θέση για τα προβλήματα που απορρέουν από την εφαρμογή 
των αντιλαϊκών πολιτικών επιλογών των εκάστοτε κυβερνήσεων, διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή για όλους και 
εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής δουλειάς για όλους. Αναγκαιότητα την οποία σκόπιμα παρεμποδίζετε ως 
προεδρείο, αφού παράνομα και καταχρηστικά δεν εγγράφετε ως μέλη της Ένωσής μας, συνάδελφους Π.Π.Υ. 
που το επιθυμούν και έχουν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις εγγραφής τους. 

   Απέναντι στην αδράνεια και τον συμβιβασμό, ενωμένοι (ΜΟΝΙΜΟΙ - Π.Π.Υ - ΕΠΟΧΙΚΟΙ) έδωσαν την απάντησή 
τους σε όσους νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων. Έτσι, εκτός από την 
υλοποίηση της σύσκεψης, ενέκριναν ψήφισμα (το οποίο στάλθηκε σε πρωτοβάθμια σωματεία και σε 
ομοσπονδίες του χώρου μας) ζητώντας την υιοθέτηση του περιεχομένου του, να ενεργήσουν δυναμικά,  
αγωνιστικά και άμεσα προς κάθε κατεύθυνση για την υλοποίηση αιτημάτων τους και συγκεκριμένα: 

 Την δίχως καμία χρονοτριβή, υλοποίηση πλήρους και πιστοποιημένης αποκατάστασης (με ορισμό 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Βασιλικής, που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διαβίωσης και ασφάλειας. 
Σε περίπτωση που δεν μπορούν να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα του κτιρίου, να 
εξασφαλιστούν εναλλακτικές επιλογές στέγασης.  

 Διασφάλιση της μόνιμης και ομαλής  λειτουργίας του εν λόγω Πυροσβεστικού Κλιμακίου για 
προστασία της περιοχής και των κατοίκων της από συμβάντα αρμοδιότητας του Π.Σ. (πυρκαγιές, 
πλημμύρες, θεομηνίες, διασώσεις, απεγκλωβισμούς, προληπτική πυροπροστασία Κ.Ο.).  

 Σε περίπτωση που η πολιτεία δεν υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της, να καταγγελθεί και να 
πραγματοποιηθούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις, απευθύνοντας κάλεσμα σε κατοίκους και σε 
κοινωνικούς φορείς του Νησιού, προκειμένου να σταθούν αλληλέγγυοι και να τις στηρίξουν 
έμπρακτα και δυναμικά.  
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 Να μην γίνει καμία κατάργηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου σε περ/ρεια 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.  

 Να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες των παραπάνω περ/ρειων  ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες 
ανάγκες της κοινωνίας μας. 

   
   Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του ψηφίσματος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους 
από το Π.Κ. Βασιλικής και θα βοηθήσουμε περαιτέρω στην προσπάθεια συντονισμού των ενεργειών τους, για την 
επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους.   
  Θεωρούμε ότι, η αποτροπή συρρίκνωσης των υφιστάμενων πυροσβεστικών δομών, με την προώθηση 
καταργήσεων και συγχωνεύσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων είναι άμεσα 
συνυφασμένη με το πάγιο αίτημα που θέτει η παράταξή μας, για κατάργηση των νόμων 3511/2006 και 
4249/2014 (αναδιοργάνωση του Π.Σ.), η ψήφιση των οποίων προκλήθηκε και από τη δική σας αδράνεια.  
   Δηλώνουμε πως θα πρωτοστατήσουμε με τις θέσεις μας, σε κάθε δραστηριότητα που αποβλέπει στην 
ενότητα και οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, διεκδικώντας λύσεις που θα ικανοποιούν τις σύγχρονες 
ανάγκες μας, μέσα από δυναμικούς, μαζικούς και οργανωμένους αγώνες,  μαζί με το εργατικό - λαϊκό κίνημα.    
 Καλούμε, το Δ.Σ. της Ένωσής μας να υιοθετήσει με απόφασή του το περιεχόμενο του εν λόγω ψηφίσματος, 

το Προεδρείο να δεσμευθεί και να θέσει πλαίσιο αγωνιστικών διεκδικήσεων, στην βάση των αιτημάτων του 
ψηφίσματος των υπαλλήλων του Π.Κ. Βασιλικής, αλλά και για όσες υπηρεσίες των περ/ρειων μας 
αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. 
   

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της  Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας  Δυτικής  Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Ζαμπάτης Σπυρίδων 

 
 


