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Θέμα: « Κατεπείγουσες ενέργειες του προεδρείου ». 
 

 
Συνάδελφοι-σσες, σεισμικές δονήσεις για μια ακόμη φορά πλήττουν το Νησί της Λευκάδας, με 

τους κατοίκους της να δοκιμάζονται σκληρά από την πρόσφατη ισχυρή σεισμική δόνηση και την 
πλούσια μετασεισμική δραστηριότητα. Απόρροια του παραπάνω φαινομένου είναι η πρόκληση 
πολλών υλικών ζημιών και οι απώλειες σε δύο ανθρώπινες ζωές .  

Σύμφωνα λοιπόν με συνεχείς ενημερώσεις της παράταξής μας, ζημιές υφίσταται και το κτίριο που 
στεγάζει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής Ν. Λευκάδας, οι οποίες επικεντρώνονται ιδιαίτερα 
στην ύπαρξη ορισμένων ρωγμών, καθίζηση σε σημεία της στέγης και η περαιτέρω επιβάρυνση του 
ήδη αποκολλημένου τμήματος του κτιρίου (βλέπε αναλυτικά στο web site:  www. eakp.gr την από 
5-11-2015 Ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας), στο οποίο στεγάζονται οι χώροι υγιεινής. 
Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί από αρμόδια επιτροπή ως κατοικήσιμο (πράσινο) ενώ οι χώροι 
υγιεινής έχουν χαρακτηριστεί προσωρινά μη κατοικήσιμοι (κίτρινο). Γεγονός που εντείνει τις 
ανησυχίες μας για την τύχη όσων καλούνται να προσφέρουν υπηρεσία εντός αυτού. 

 Λαμβάνοντας υπόψη  την  κατάσταση η οποία προϋπήρχε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής 
για την όποια είστε ενήμεροι  και μετά από τα όσα επιπρόσθετα σας μεταφέρουμε μέσω του παρόντος 
εγγράφου μας, συνάγεται η αναγκαιότητα κατεπείγουσας παρέμβασης του συνδικαλιστικού μας 
οργάνου, για ενέργειες και ενδελεχή διερεύνηση σχετικά με : 

 Το είδους και το βαθμό προβλημάτων που ενδεχομένως πλήττουν τις εγκαταστάσεις που 
στεγάζουν Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής στο Ν. Λευκάδας (η σεισμική επιπόνηση του 
οποίου  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 στο κτίριο που στεγάζεται παραπάνω Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο, και την χορήγηση στο σωματείο μας για περεταίρω ενέργειες εφόσον κριθούν 
αναγκαίες. 

 Την δίχως καμία χρονοτριβή μετεγκατάστασή του (εφόσον απαιτείται) σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις που να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διαβίωσης και ασφάλειας, μέχρι 
την πλήρη και πιστοποιημένη αποκατάστασή των ζημιών σε συνδυασμό με την επίλυση των 
όσων παραθέτονται στο από 5-11-2015 έγγραφό μας. 

 Αν τηρείται η απαιτουμένη και ποιοτική σίτιση των εμπλεκόμενων πυροσβεστικών 
δυνάμεων και αν επίσης διενεργείται η μεταφορά και η διαμονή τους με ασφάλεια και τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις διαβίωσης.  

Θέτοντας προ των ευθυνών του κάθε αρμόδιο και όσους προσπαθούν να αποποιηθούν των 
ευθυνών τους, δηλώνουμε ότι βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση.  

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, είμαστε σε θέση να αξιολογούμε καταστάσεις και 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 –βλέπε αναλυτικά θέσεις 
και προτάσεις Ε.Α.Κ.Π).  

Τέλος, η παράταξή μας δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στον δοκιμαζόμενο λαό της 
Λευκάδας 
Εν αναμονή ενεργειών σας και ενημέρωση της παράταξής μας. 
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