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Θέμα: « Κατεπείγουσες ενέργειες του προεδρείου για την προστασία των συναδέλφων 

μας και αποτροπή καταστάσεων που ενδεχομένως να δημιουργούν  εμπόδια στην ομαλή 

λειτουργία των υπηρεσιών του Π.Σ. και κατ’ επέκταση στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών 

στους πολίτες ». 
 
Συναδέλφισσες-φοι, οι μέχρι σήμερα εξελίξεις επιβάλλουν την ανακίνηση του σοβαρού  ζητήματος που 

σας παραθέσαμε εγγράφως την 27 ΙΟΥΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014.  Ως συνέπεια των σεισμικών δονήσεων που πλήττουν 

το Νησί της Κεφαλονιάς, εκτός των άλλων βλάβες-φθορές προκλήθηκαν σε αρκετά κτήρια. 

         Σύμφωνα λοιπόν με συνεχείς ενημερώσεις της παράταξής  μας, επιβεβαιώνεται ό,τι  τέτοιες υφίσταται και το 

κτήριο που στεγάζει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου, οι οποίες επικεντρώνονται  ιδιαίτερα στην ύπαρξη 

ρωγμών, αποκόλληση τμημάτων σοβά ή μπετόν χωρίς μέχρι σήμερα  να έχει γίνει εκκένωση του ενώ τέτοια 

παρουσιάζεται ως αναγκαία.  

Γεγονός που ενισχύει τους παραπάνω  ισχυρισμούς και εντείνει τις ανησυχίες μας  για την τύχη των 

συναδέλφων μας που καλούνται να προσφέρουν υπηρεσία εντός αυτού,  αποτελούν οι πληροφορίες και ο λόγος 

που γίνεται για τα όσα πρόεκυψαν μετά την διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις του  ως άνω Π.Κ από 

αρμόδιες επιτροπές που έχουν ως  προορισμό τους την εκτίμηση των βλαβών και των ζηµιών σε κτίρια. 

Εκ του συνόλου των  παραπάνω και δη του γεγονότος ότι συνάδελφοι μας καλούνται σε εκτέλεση  

υπηρεσίας εντός χώρων που έχουν υποστεί ζημιές, συνάγεται η αναγκαιότητα κατεπείγουσας 

παρέμβασης του συνδικαλιστικού μας οργάνου, την οποία η παράταξή μας, απαίτησε από την πρώτη 

στιγμή, για ενέργειες και ενδελεχή διερεύνηση σχετικά με :  

 Το είδους και το βαθμό προβλημάτων που ενδεχομένως πλήττουν τις εγκαταστάσεις που στεγάζουν την  

Πυροσβεστική Υπηρεσία  και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια στο Ν. Κεφαλονιάς π.χ Ληξουρίου, (η σεισμική 

επιπόνηση των οποίων συνεχίζεται), μέσω  κατ’ ιδίαν ανίχνευσης προς διαπίστωση καταστάσεων 

που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την απρόσκοπτη παροχή 

υπηρεσιών στους πολίτες εκθέτοντας παράλληλα σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των 

συναδέλφων μας. 

 Την ύπαρξη εκπονούμενης απ’ τις αρμόδιες αρχές έκθεσης-πορίσματος κλπ που σχετίζεται με καταγραφή 

ζημιών από το σεισμό σε κτήρια που στεγάζουν Π.Υ & Π.Κ , για την καταλληλότητα τους και την 

χορήγηση στο σωματείο μας για περεταίρω  ενέργειες εφόσον κριθούν αναγκαίες.  

 Την δίχως καμία χρονοτριβή μετεγκατάσταση των υπηρεσιών αυτών (όπου απαιτείται) σε άλλες που 

να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διαβίωσης και ασφάλειας, μέχρι την πλήρη και 

πιστοποιημένη αποκατάστασή τους. 

 Αν τηρήται η απαιτουμένη και ποιοτική σίτιση και αν επίσης διενεργείται η μεταφορά και η διαμονή 

των εμπλεκόμενων πυροσβεστικών δυνάμεων με ασφάλεια και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 

διαβίωσης. 

Εν αναμονή ενεργειών σας και ενημέρωση της παραταξής μας. 

Για την Ε.Α.Κ.Π 
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