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ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ.
Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
Κοιν/ση: Στα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: « Άμεσες ενέργειες του προεδρείου για την προστασία των συναδέλφων μας ».
Συναδέλφισσες-φοι, η παράταξής μας παρακολουθεί απ’ την πρώτη στιγμή τις εξελίξεις που λαμβάνουν
χώρα στο νησί της Κεφαλονιάς με τους κατοίκους της να δοκιμάζονται σκληρά από την πρόσφατη ισχυρή
σεισμική δόνηση και την πλούσια μετασεισμική δραστηριότητα.
Έτσι, σε σύντομο χρονικό διάστημα απ’ την εκδήλωση του φαινομένου, ενημερώσαμε τον πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης μας, ζητώντας παράλληλα ενέργειες και επαγρύπνηση για την
προστασία των μελών μας.
Σύμφωνα λοιπόν με πρώτες πληροφορίες, παρά τις ζημίες που έχουν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του
Π.Κ Ληξουρίου, με ευθύνη των αρμοδίων, συνάδελφοι μας, καλούνται να προσφέρουν υπηρεσία εντός αυτών με
όποιους κίνδυνους εγκυμονεί αυτή η ενέργεια.
Η παράταξή μας, ως φορέας που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος
των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα, με κριτήριο τα συμφέροντα των εργαζομένων, ζητά απ’ το
προεδρείο της ένωσης μας ενέργειες για άμεση :
 Επίσκεψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (διαπαραταξιακή εκπροσώπιση) του σωματείου
μας στην πληγείσα περιοχή της Κεφαλονιάς και τις εγκαταστάσεις που στεγάζουν την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια για κατ’ ιδίαν ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του
βαθμού προβλημάτων που ενδεχομένως εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και θέτουν σε
άμεσο κίνδυνο τη υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων μας.
 Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών, μέχρι την πλήρη και πιστοποιημένη αποκατάσταση τους σε
περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των
συναδέλφων μας.
 Την ύπαρξη ή μη επαρκούς και ποιοτικής σίτισης, διαμονής και μεταφοράς πυροσβεστών με
ασφάλεια και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Τέλος, η παράταξή μας εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της στο δοκιμαζόμενο από
τις διαρκείς ισχυρές σεισμικές δονήσεις λαό της Κεφαλονιάς.
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