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                                                                                                   Δυτικής Ελλάδας – Ζακύνθου – Κεφαλληνίας 

                                                                                                   Λευκάδας                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

 Αναφορικά με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας με 
φερόμενη ημερομηνία 23/11/2016, για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2016 μεταξύ των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δημάρχου Λευκάδας, για το κτιριακό πρόβλημα του Π.Κ. 
Βασιλικής, η Ε.Α.Κ.Π. επισημαίνει τα εξής: 

 Καταρχήν αν και ο εκπρόσωπος της Ε.Α.Κ.Π. (εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής μας) επικοινώνησε 
αρκετές φορές με μέλος του προεδρείου, ζητώντας να του αποσταλεί αντίγραφο του προαναφερόμενου 
δελτίου τύπου, αυτό δεν έγινε ποτέ. 

 Με σκοπό να λάβουμε γνώση του περιεχομένου του, το αναζητήσαμε σε υπηρεσίες αρμοδιότητας της 
Ένωσής μας, στις οποίες διαπιστώσαμε ότι δεν είχε αποσταλεί. Πιθανόν αυτό να έγινε επιλεκτικά, παρότι 
στους αποδέκτες που κοινοποιείται συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη του σωματείου μας. Λάβαμε γνώση 
του συγκεκριμένου δελτίου τύπου, για πρώτη φορά, στις 8/12/2016, ημέρα συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσής μας. 

 Το σημαντικότερο όλων είναι ότι, μέσα από το περιεχόμενο του παραπάνω εγγράφου, το προεδρείο επιχειρεί 
να εξωραΐσει την κατάσταση, να ωραιοποιήσει τα όσα ειπώθηκαν κατά την συνάντηση με τον Δήμαρχο 
Λευκάδας, αλλά και να θολώσει τα νερά σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
Βασιλικής.  

 Το προεδρείο αποσκοπεί στο να ενισχύσει και να διευρύνει τις δημόσιες σχέσεις του, πάνω στις οποίες 
στηρίζει την ύπαρξή του, μιας και δεν έχει τίποτε αγωνιστικό να επιδείξει. Είναι «μανούλα» στο χάιδεμα των 
αυτιών σε ημέτερους και στο να απαλλάσσει την πολιτεία από τις ευθύνες της, ενώ δεν διστάζει να χώνει 
συνεχώς κάτω απ’ το  χαλί τα προβλήματά μας.  

 Δεν ξέρουμε που είδαν το τόσο εποικοδομητικό κλίμα της συνάντησης και τα άκρως θετικά αποτελέσματά 
της, όταν κατά την εν λόγω συνάντηση, ως απάντηση στο αίτημα της Ε.Α.Κ.Π. για  διάθεση του υπολοίπου 
των χρημάτων που προκύπτει από την έκπτωση της εργοληπτικής εταιρίας, για την υλοποίηση και των 
υπολοίπων εργασιών οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη επισκευής του κτιρίου, η απάντηση του 
δημάρχου ήταν αρνητική. Ακόμη και για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων αναγκών ή όσων εκκρεμούν, μας 
παρέπεμψε σε πιθανή αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας κατά το έτος 2017 και με 
ποσό ύψους έως 5.000,00 ευρώ και μάλιστα εφόσον κάτι τέτοιο εγκριθεί. Από την πλευρά μας τονίσαμε ότι 
υλοποίηση του αιτήματος μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστούν στο ακέραιο συνθήκες 
διαβίωσης, υγείας και ασφάλειας των υπάλληλων, καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία του Κλιμακίου, 
γεγονός που προκύπτει και από επίσημα έγγραφα της υπηρεσίας. 

 Δεν μας εξηγεί το προεδρείο, που ακριβώς διαπιστώνει την απόλυτη συνέπια λόγων και έργων της δημοτικής 
αρχής, όταν ακόμη και για την μέχρι σήμερα ελλειμματική έναρξη εργασιών επισκευής, χρειάστηκε να 
περάσουν δώδεκα μήνες και αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες – παρεμβάσεις από την  Ε.Α.Κ.Π., από 
συνάδελφους και από τοπικούς φορείς. Με ποιό δικαίωμα επιχειρούν να υποβαθμίσουν την πραγματικότητα;  

 Να σταματήσει εδώ και τώρα το προεδρείο, να επιχειρεί να καπηλευτεί τεχνηέντως τις προσπάθειες όλων 
των προαναφερόμενων όταν αυτό παρακολουθούσε από μακριά και εκ του ασφαλούς τις εξελίξεις. Γύρισε 
την πλάτη ακόμη και στις προσπάθειες των συναδέλφων, οι οποίοι μπροστά στην απραγία του προεδρείου, 
προσπάθησαν να οργανωθούν για την εξεύρεση λύσης στα προβλήματά τους (βλέπε ψήφισμα ΜΟΝΙΜΩΝ-
Π.Π.Υ.-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ, υπαλλήλων του Π.Κ. Βασιλικής). Η μόνη δύναμη που στήριξε αυτή τους την 
προσπάθεια, ήταν η Ε.Α.Κ.Π. και αυτό είναι βαθιά χαραγμένο στις συνειδήσεις των συναδέλφων. 

mailto:info@eakp.gr


2 

 

 

 

Και αφού κατά τους αιρετούς της πλειοψηφίας της Ένωσής μας, υπήρξε η συνέπεια για την οποία διακαώς 
προσπαθούν να μας πείσουν, τότε  γιατί η διοίκηση της Π.Υ. Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια 
του προσωπικού, την διαφύλαξη της καλής και ασφαλής λειτουργίας υλικών και μέσων, ζήτησε με έγγραφο 
της  στις 12-10-2016 από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ιονίων Νήσων την προσωρινή μεταστέγαση του Π.Κ. Βασιλικής, 
λόγω ότι μέχρι τότε δεν είχε γίνει καμία εργασία από τις αναφερόμενες στο υπ’.αριθ.73174 οικ Φ.531.37/01-
12-2015 έγγραφο του Α.Π.Σ.;  

 Να μας εξηγήσουν σε ποιά ακριβώς συνέπεια αναφέρονται, όταν ακόμη και το Α.Π.Σ. στις 14/10/2016 
απέστειλε επιστολή προς το Δήμο Λευκάδας και την Δ.Ε. Απολλωνίων, εξαιτίας ότι αν και είχε παρέλθει 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την εκδήλωση του σεισμού, δεν είχε επιλυθεί το στεγαστικό πρόβλημα 
του Π.Κ. Βασιλικής, συνεπεία του σεισμού καθώς και της παλαιότητας του εν λόγω κτιρίου. Όταν βάση του 
ίδιου εγγράφου, το Α.Π.Σ., ζητά από την δημοτική αρχή Λευκάδας, άμεση ενημέρωσή του, για τις ενέργειες 
που έχουν αναληφθεί προς την κατεύθυνση υλοποίησης των εργασιών (βλέπε υπ’.αριθ.73174 οικ 
Φ.531.37/01-12-2015 έγγραφο του Α.Π.Σ) οι οποίες είναι επιβεβλημένες για την ασφάλεια και υγεία του 
προσωπικού, καθώς και για τον ακριβή χρονικό προγραμματισμό εκτέλεσής τους; 

 Πως αλήθεια εξαγάγουν ασφαλή συμπεράσματα και μπορούν να έχουν άποψη επί του θέματος, όταν δεν 
έχουν πατήσει το πόδι τους ούτε μια φορά στις εγκαταστάσεις που εργάζονται οι συνάδελφοι του Π.Κ. 
Βασιλικής, για να διαπιστώσουν από κοντά τα προβλήματα με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι και 
κατ’ επέκταση την εξέλιξη των εργασιών επισκευής; 

  Γιατί λοιπόν επιχειρούν να παρουσιάσουν την μερική επισκευή του κτιρίου ως γενική, αναφέροντας ότι σε 
περίπτωση που συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια λειτουργικά προβλήματα θα ενημερώσουν εκ νέου τον 
δήμαρχο, όταν τόσο κατά την συνάντηση όσο και πριν απ’ αυτή, είχαν παρατεθεί σειρά εκκρεμοτήτων που 
δεν επιλύονταν με την υπάρχουσα μελέτη επισκευής του κτιρίου; Να θυμίσουμε ότι τα προβλήματα αυτά 
αποτυπώνονται και σε επίσημα έγγραφα, το περιεχόμενο των οποίων αποδέχτηκε ότι γνωρίζει και ο ίδιος ο 
Δήμαρχος Λευκάδας. 

 Δίχως να αμφισβητούμε τις όποιες προθέσεις του δημάρχου σε ότι αφορά την αναδιοργάνωση – αξιολόγηση 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, όταν του ζητήσαμε να γίνει ένα ψήφισμα από το δημοτικό 
συμβούλιο για να εκφραστεί η αντίθεση του σε ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Βασιλικής, το απέφυγε αιτιολογώντας, ότι αυτό μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Όπως 
όμως ο ίδιος αποδέχτηκε, η δημοτική αρχή, έχει προβεί σε ανάλογες ενέργειες σε ότι αφόρα Αστυνομικά 
Τμήματα της περιοχής.     

 Αλήθεια για ποια δυσκολία και ποια ιδιαιτερότητα της εποχής μιλά και ασπάζεται το προεδρείο όταν οι 
εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες εξαθλιώνονται καθημερινά, ενώ αντίθετα, μια χούφτα επιχειρηματιών, 
εφοπλιστών, τραπεζιτών, συνεχίζουν να κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ, απολαμβάνοντας επιχορηγήσεις, 
φοροαπαλλαγές κ.α. που τους χορηγούν οι κυβερνήσεις τους.  Δυσκολίες λοιπόν από την πολιτεία σε ότι 
αφορά την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων, ευκινησία και ευρωστία για τις τσέπες των πλούσιων 
αφεντάδων.  

 Δυστυχώς για το ίδιο το προεδρείο, οι συνάδελφοι της Λευκάδας (όπως και ευρύτερα) γνωρίζουν πολύ καλά 
την πραγματικότητα και το ποιοί στήριξαν και στηρίζουν μέχρι κεραίας τα δίκαια αιτήματά τους.  Ας πάψει 
επιτέλους το προεδρείο να χρησιμοποίει την Ένωσή μας, ως πλυντήριο της αντιλαϊκής – αντεργατικής 
πολιτικής και της σημερινής κυβέρνησης, της  Ε.Ε., του ΔΝΤ. Είναι η ίδια πολιτική η οποία εφαρμόζεται και 
από εκπροσώπους τοπικών και περ/κών διοικήσεων.    

 Η Ενωτική Αγνωστική Κίνηση Πυροσβεστών, αγωνίζεται και διεκδικεί. Δεν εκλιπαρεί και δεν 
συμβιβάζεται. Δεν υποχωρεί από την απαίτησή της, για υλοποίηση όλων των κατάλληλων παρεμβάσεων που 
θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διαβίωσης, υγείας και ασφάλειας των συναδέλφων μας, με 
πλήρη και πιστοποιημένη αποκατάστασή των κτιριακών εγκαταστάσεων.  

 Ως Ε.Α.Κ.Π. έχουμε εγκαίρως προειδοποιήσει, ότι η γενικευμένη επιδρομή των αντιλαϊκών μέτρων της 
κυβέρνησης και της Ε.Ε., επιτάσσει εκτός των άλλων και την συρρίκνωση των υφιστάμενων πυροσβεστικών 
δομών, με την προώθηση καταργήσεων και συγχωνεύσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών 
Κλιμακίων, προκειμένου να εξασφαλιστούν κεφάλαια για την ενίσχυση ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών 
ομίλων. 

 Ο οργανωμένος μαχητικός αγώνας, η ενότητα και η αλληλεγγύη των εργαζόμενων είναι η απάντηση 
απέναντι στους σχεδιασμούς και τις πολιτικές των επιχειρηματικών ομίλων, της κυβέρνησης και της Ε.Ε., που 
θα συρρικνώσουν και θα καταργήσουν δημόσιες υπηρεσίες και στο Π.Σ., καθώς και στις δυνάμεις του 
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που βάζουν πλάτη για την υλοποίησή τους.  
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