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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριε Διοικητά, όπως γνωρίζετε, οι σεισμικές δονήσεις που έπληξαν στις 17-11-2015 το νησί της
Λευκάδας επηρέασαν και το κτίριο που στεγάζει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής, με
αποτέλεσμα το τμήμα το οποίο υπέστη περαιτέρω επιβάρυνση, να χαρακτηριστεί ως «κίτρινο».
Οι εκτιμήσεις μας σχετικά με την παρουσίαση εμποδίων, που θα επηρέαζαν ακόμη και την
συνέχιση λειτουργίας του εν λόγω Πυροσβεστικού Κλιμακίου, επιβεβαιώθηκαν σε σύντομο χρονικό
διάστημα, με αποτέλεσμα να τεθεί ευθέως ζήτημα για αναστολή λειτουργίας του (προσωρινής ή ακόμη
και μόνιμης).
Έτσι με εμφανή την ολιγωρία της πολιτείας πήραμε την πρωτοβουλία και πραγματοποιήσαμε
αλλεπάλληλες επαφές και παρεμβάσεις, αναδεικνύοντας το πρόβλημα και υπό το βάρος των πιέσεων
που ασκήθηκαν, εκδηλώθηκαν ορισμένες προθέσεις για εξεύρεση λύσης.
Έκτοτε, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις
εγκαταστάσεις του Π.Κ. Βασιλικής εντάσσονται οι κάτωθι αυτοψίες:
 Πρώτη Ταχεία Αυτοψία
 Ταχεία Αυτοψία ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - ΥΑΣ
 Αυτοψία από κλιμάκιο αξιωματικών του Τμήματος Υποδομών/Διεύθυνσης Τεχνικής
υποστήριξης και Υποδομών/Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
Κύριε διοικητά, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία από τις εργασίες που αποτελούν
προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, για την ασφάλεια και υγεία του
προσωπικού, ζητάμε από εσάς, να μας :


Χορηγήσετε αντίγραφα των παραπάνω αυτοψιών, όπως και κάθε άλλης σχετικής, με το θέμα
αλληλογραφίας.



Ενημερώσετε επίσημα για τα αποτελέσματα τυχόν επαφών σας με την πολιτική – φυσική
ηγεσία και την δημοτική – περιφερειακή διοίκηση.



Παραθέσετε χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών και σε περίπτωση που δεν μπορούν να
αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα του κτιρίου τις εναλλακτικές επιλογές στέγασης, που
τυχόν έχετε στην διάθεσή σας.

Ως υπεύθυνος συνδικαλιστικός φορέας προσπαθούμε μέσω των παρεμβάσεών μας, να συμβάλουμε
στην ουσιαστική αναβάθμιση του έργου και της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην
προστασία του έμψυχου δυναμικού του, στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας
και κατ’ επέκταση στην ανεμπόδιστη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Δεν επαναπαυόμαστε, παραμένουμε σε διαρκή επαγρύπνηση σταθμίζοντας τις εξελίξεις, βάση
των οποίων θα διαμορφωθούν οι περεταίρω ενέργειές μας.
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