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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Από την στιγμή της εκδήλωσης του σεισμικού φαινομένου το Νοέμβρη του περασμένου έτους που
έπληξε την περιοχή της Λευκάδας, προκαλώντας υλικές ζημιές στο κτίριο που στεγάζει το
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής, οι παρεμβάσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών
ήταν άμεσες (βλέπε την από 21/11/2015 ανακοίνωσή)..
Στόχος ήταν η προτροπή για λήψη άμεσων μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας των
συναδέλφων μας, άλλα και στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και κατ’ επέκταση στην ανεμπόδιστη
παροχή υπηρεσιών στον δοκιμαζόμενο λαό της περιοχής μιας και από υπηρεσιακούς παράγοντες τέθηκε
ευθέως ζήτημα για αναστολή λειτουργίας του παραπάνω Πυροσβεστικού Κλιμακίου (προσωρινής ή
ακόμη και μόνιμης).
Για το λόγο αυτό, μέσω της προαναφερόμενης ανακοίνωσής μας, στείλαμε μήνυμα προς πολλούς
αποδεκτές δηλώνοντας ότι βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση. Ότι θα αντιπαλέψουμε με όλες μας τις
δυνάμεις κάθε πιθανή προσπάθεια που θα έχει ως απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση και εφαρμογή
διαχρονικών αντεργατικών - αντιλαϊκών πολιτικών σε βάρος της προστασίας της λαϊκής κατοικίας,
των πόλεων και του περιβάλλοντος (π.χ κλείσιμο ή αναστολή λειτουργίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή
Πυροσβεστικού Κλιμάκιου κλπ.
Με εμφανή, αρχικά, την ολιγωρία της δημοτικής και περιφερειακής διοίκησης εκδόθηκε στις
25/11/2015 ανακοίνωσή μας και με πρωτοβουλία της παράταξής μας πραγματοποιήθηκαν
αλλεπάλληλες επαφές και παρεμβάσεις, προς την διοίκηση της Π.Υ. Λευκάδας και σε φορείς του
νησιού.
Αναδείξαμε το πρόβλημα και ασκήσαμε πιέσεις, μετά από τις οποίες εκδηλώθηκαν ορισμένες
προθέσεις για εξεύρεση λύσης. Υπήρξε επίσης δέσμευση από ορισμένους φορείς, ότι το ζήτημα θα
τεθεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-11-2015 και έτσι έγινε. Επίσης απευθύναμε
κάλεσμα στους κατοίκους και σε φορείς των εργαζομένων του Νησιού να ενισχύσουν την προσπάθειά
μας. Να τονίσουμε ότι εκπρόσωπος της Ε.Α.Κ.Π. παραβρέθηκε στο εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο και
τοποθετήθηκε σχετικά.
Παρότι είχε περάσει ένας μήνας και οχτώ ημέρες από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου,
η ολιγωρία της πολιτείας συνεχίζονταν προκλητικά, με τις όποιες διαβεβαιώσεις για επίλυση του
ζητήματος (ακόμη και αυτές που έλαβαν χώρα κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις
25/11/2015, δια στόματος δημάρχου Λευκάδας) ή σχεδιασμοί για επίλυση του ζητήματος να έχουν
παραπεμφθεί στις καλένδες.
Έκτοτε, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Π.Κ. Βασιλικής 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, στην οποία αποτυπώθηκαν
σωρεία προβλημάτων.
Διαπιστώνοντας την συνέχιση της ολιγωρίας της πολιτείας όπου με ευθύνη της δεν είχε ξεκινήσει
καμία από τις εργασίες που αποτελούσαν προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του Πυροσβεστικού
Κλιμακίου, για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού, στις 15/12/2015 αποστείλαμε επιστολή προς
τη διοίκηση της Π.Υ. Λευκάδας ζητώντας απαντήσεις για μια σειρά ζητημάτων.
Μετά από αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, έχοντας αφουγκραστεί την αγωνία και τις ανησυχίες των
συναδέλφων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βασιλικής Ν. Λευκάδας και με ορατό τον κίνδυνο
αναστολής λειτουργίας του να ελλοχεύει, διοργανώθηκε σύσκεψη την Κυριακή 27-12-2015 και ώρα
17:30, σε αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λευκάδας - Βόνιτσας, η οποία έτυχε μεγάλης
αποδοχής από τους συναδέλφους μας (μόνιμους, Π.Π.Υ. και εποχικούς).
Η Ε.Α.Κ.Π. 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 (βλέπε την από 25/12/2015
επιστολή – πρόσκληση), ουδείς εμφανίστηκε. Όσο αφορά δε το περιεχόμενο του ψηφίσματος των
συνάδελφων από το Π.Κ. Βασιλικής, το προεδρείο της Ένωσής μας, το υιοθέτησε μόνο στα λόγια.
Εκτός αυτού, κατά δήλωσή του, το προεδρείο επέλεξε να πραγματοποιήσει συνάντηση με την
δημοτική αρχή Λευκάδας, χωρίς να ενημερώσει, για να παρευρεθεί, τον αντιπρόσωπο της παράταξής
μας (μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης μας & της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) που ζει στην περιοχή και εργάζεται στο Π.Κ.
Βασιλικής, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι τα γεγονότα για να επιχειρηματολογήσει σχετικά. Η
πρεμούρα του προεδρείου να κρατήσει μυστική την εν λόγω συνάντηση, ήταν τόσο μεγάλη που δεν
μπήκε στον κόπο να ενημερώσει γι’ αυτήν και τα αποτελέσματά της, ούτε καν τους άμεσα
ενδιαφερομένους, δηλαδή τους συναδέλφους της Λευκάδας.
Από την πλευρά μας, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του ψηφίσματος, χαιρετήσαμε την
σημαντική αυτή πρωτοβουλία και εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους από το Π.Κ.
Βασιλικής. Επίσης δεσμευτήκαμε ότι θα βοηθήσουμε περαιτέρω στην προσπάθεια συντονισμού των
ενεργειών τους, για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους (βλέπε την από 05/01/2016 ανακοίνωσή
μας).
Μετά από όλες αυτές τις ενέργειες και ενώ είχαμε φτάσει στο μήνα Μάιο του έτους που διανύουμε,
πληροφορηθήκαμε για την πρόβλεψη κονδυλίου ύψους 30.000ευρω που αφορούσε την αποκατάσταση
των ζημιών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Π.Κ. Βασιλικής, καθώς και ότι εκκρεμούσε η έγκριση
του ποσού αυτού από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Μάλιστα γίνονταν λόγος για έναρξη εργασιών
περί τον περασμένο Ιούνιο.
Με αφορμή την παρέλευση σχεδόν ενός έτους από την εκδήλωση του σεισμικού φαινομένου,
διαπιστώνοντας τη μη υλοποίηση των απαραίτητων επισκευαστικών εργασιών, και με το ενδεχόμενο
πιθανού κινδύνου για την αναστολή λειτουργίας του να επανέρχεται, προβήκαμε σε νέα παρέμβασή μας
προς το δήμαρχο Λευκάδας (βλέπε την από 06/10/2016 επιστολή μας). Ακόμη στις 12/10/2016
ανταποκρινόμενος σε αίτημα δημοσιογράφου, εκπρόσωπος της Ε.Α.Κ.Π., παραχώρησε συνέντευξη για
το ζήτημα σε ραδιοφωνικό σταθμό. (βλέπε συνέντευξη)
Κατόπιν τούτου με πρωτοβουλία μας στις 14/10/2016 έγινε επικοινωνία με την διοίκηση της Π.Υ.
Λευκάδας και ζητήσαμε να οριστεί συνάντηση για ενημέρωση σχετικά με τις όποιες εξελίξεις γύρω από
το ζήτημα. Η συνάντηση ορίστηκε και υλοποιήθηκε την Δευτέρα 17/10/2016 και ώρα 10:00 στις
εγκαταστάσεις της υπηρεσίας.
Μέσα από μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση ενημερωθήκαμε, ότι στις 14/10/2016 το Α.Π.Σ. απέστειλε
επιστολή προς το Δήμο Λευκάδας και την Δ.Ε. Απολλωνίων, με κοινοποίηση σε ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ιονίων
Νήσων και Π.Υ. Λευκάδας. Μεταξύ άλλων η επιστολή αναφέρει ότι οι εργασίες επισκευής είναι
επιβεβλημένες για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού, ζητώντας άμεση ενημέρωσή του για τις
ενέργειες που έχουν αναληφθεί από μέρους της δημοτικής αρχής Λευκάδας προς την κατεύθυνση
υλοποίησης των εργασιών, καθώς και για τον ακριβή χρονικό προγραμματισμό εκτέλεσής τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις μας, έχουμε διαβεβαιώσεις από τοπικούς
φορείς, ότι το θέμα του Π.Κ. Βασιλικής θα τεθεί εκ νέου στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λευκάδας που θα γίνει την Δευτέρα 24 Οκτώβρη στο οποίο θα παραβρεθεί εκπρόσωπος της
Ε.Α.Κ.Π.
Τέλος η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει προβεί σε αρκετές παρεμβάσεις και
επαφές προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις για την εξεύρεση λύσης, απέναντι στα κτιριακά
προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι συνάδελφοί μας στην Π.Υ. Αιγίου και στο Π.Κ.
Ληξουρίου, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν πληγεί από αντίστοιχες σεισμικές δονήσεις.
Συγκεκριμένα, για ότι έχει να κάνει με την Π.Υ. Αιγίου στις 13/10/2016 έγινε έγγραφη παρέμβασή
της στον κ. Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ. και για το Π.Κ.
Ληξουρίου μέσω της από 12/10/2016 επιστολή μας προς τη Δημοτική Αρχή της Κεφαλονιάς.
Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας και τις προσπάθειες μας μέχρι να δοθεί οριστική λύση στα
στεγαστικά ζητήματα που αναφέραμε. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, θα παλέψουμε ώστε να
δυναμώσει ο αγώνας, για λύσεις που θα ικανοποιούν τις ανάγκες μας στα δίκαια αιτήματά μας,
τόσο για την υγεία και την ασφάλεια, όσο και για τα καθημερινά προβλήματα που μας
απασχολούν ως πυροσβέστες και ως ανθρώπους.
Επίσης, στεκόμαστε 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.
Η Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας

