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ΠΑΤΡΑ  19  ΜΑΡΤΙΟΥ  2014                       ΠΡΟΣ: 1) Κο Διοικητή Π.Υ. Ν. Κεφαλονιάς Πύραρχο Τετενέ  Μηλτιάδη   

                                                                                     

                                                                                    Κοιν/ση: 1)  Κο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη            

                                                                                                         Δένδια Νικόλαο. 

                                                                                                    2)  Κο Αρχηγό Π.Σ. Παπαγεωργίου Βασίλειο  

                                                                                                    3)  Κο Υπαρχηγό Π.Σ. Καβέτσο Δημοσθένη  

                                                                                                    4)  Κο Γενικό Επιθεωρητή Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδος            

                                                                                                         Αντιστράτηγο  Π.Σ. Χαράλαμπο Αφάλη. 

                                                                                                    5)  Κο Διοικητή  Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων Αρχιπύραρχο          

                                                                                                         Καρατζιά   Ιωάννη. 

                                                                                                     6) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

                                                                                                     7) Το  Διοικητικό Συμβούλιο  της Ε.Υ.Π.Σ..Περ/ρειας Δυτικής    

                                                                                                          Ελλάδας. 

                                                                                                      8) Στα  μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

 

Θέμα: « Ενέργειες οι οποίες θα συντελέσουν αποφασιστικά στην αποφυγή της ταλαιπωρίας που βιώνουν οι υπάλληλοι του  

Π.Κ. Ληξουρίου Ν. Κεφαλονιάς και της έκθεσης της υγείας και της ασφάλειας τους σε κίνδυνο, με παράλληλη εξασφάλιση 

της ασφαλούς και απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες ».  

 

   Κύριε διοικητά, έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την ημέρα που οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς δοκιμάστηκαν 

από τους καταστροφικούς σεισμούς, οι οποίοι άφησαν πίσω τους πολλές και σημαντικές καταστροφές σε δημόσιες 

υποδομές και κατοικίες. 

   Από την μανία του σεισμού, όπως γνωρίζεται, δεν γλίτωσε ούτε το κτίριο που στεγάζονταν το Πυροσβεστικό 

Κλιμάκιο Ληξουρίου το οποίο υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα  να κριθεί ακατάλληλο μετά τον δεύτερο 

μεγάλο σεισμό. Στην συνέχεια, όπως ενημερωθήκαμε, το Π.Κ. Ληξουρίου μεταφέρθηκε σε ενιαίο χώρο κτιρίου που 

προορίζεται για μουσείο, ενέργεια που παρουσιάστηκε στους υπαλλήλους ως προσωρινή λύση. 

Με δεδομένο όμως ότι: 

 Στον χώρο αυτόν  συστεγάζονται και άλλες υπηρεσίες, ενώ  παράλληλα ο ίδιος (ενιαίος) χώρος χρησιμοποιείται 

για τη διανομή τροφίμων στους πληγέντες της περιοχής.  

 Δεν τηρούνται εντός αυτού στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής εξαιτίας ότι υπάρχει μια και μόνο τουαλέτα και δεν 

υπάρχει ντους και σε συνδυασμό με άλλες ελλείψεις καθιστούν την παραμονή στο χώρο αυτό επικίνδυνο για την 

υγεία των υπαλλήλων . 

 Η θέρμανση του χώρου είναι σχεδόν ανύπαρκτη ενώ δεν υπάρχει χώρος (θάλαμος) ανάπαυσης των συναδέλφων 

μας. 

 Μέχρι σήμερα και κάτω από αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες, οι συνάδελφοι συνεχίζουν να καλούνται να εκτελούν 

υπηρεσία 24ώρες το 24ωρο. 

 Η παράταξή μας παρενέβη απ’ την πρώτη στιγμή  (ενημερώνοντας τα συνδικαλιστικά όργανα του χώρου μας) για 

την προστασία των συναδέλφων μας και αποτροπή καταστάσεων που ενδεχομένως να δημιουργούν εμπόδια στην 

ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Π.Σ. παρακολουθώντας συνεχώς  το θέμα. 

 Μια ευνομούμενη και θεσμικά ολοκληρωμένη πολιτεία πρέπει να έχει ως πρώτιστο μέλημα τον σεβασμό και το 

έμπρακτο ενδιαφέρον στον παράγοντα άνθρωπο και το περιβάλλον το οποίο ζει και δραστηριοποιείται ενω η  

υγιεινή και ασφάλεια πρέπει να αποτελούν βασικό στόχο της και κυρίως για τους εργαζομένους σε επαγγέλματα 

όπως και το δικό μας ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν έτσι μια μακρόχρονη, ποιοτική και παραγωγική 

ζωή. 

     Θεωρούμε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα όρια που μπορούσαν να δοθούν για την αντίδραση της πολιτείας και την έγκαιρη 

αντιμετώπιση αυτού του είδους των καταστάσεων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις της και σας ενημερώνουμε για την 
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απαράδεκτη κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι του Π.Κ. Ληξουρίου εδώ και δύο (2) περίπου μήνες 

ΖΗΤΩΝΤΑΣ την άμεση και αποφασιστική παρέμβασή σας που θα συντελέσει  : 

 Στην οριστική και άμεση επίλυση τέτοιων ή παρόμοιων φαινομένων που βιώνουν οι συνάδελφοι μας οι οποίοι 

βρίσκονται ήδη σε δεινή θέση αφού είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα και περιουσίες τους έχουν πληγεί 

από την έντονη σεισμική δραστηριότητα  που εκδηλώθηκε στην περιοχή. 

 Στην άμεση μετεγκατάσταση του Π.Κ. Ληξουρίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις που θα πληρούν  όλες εκείνες τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα επιτρέπουν και θα εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και κατ’ 

επέκταση την ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των συναδέλφων μας που υπηρετούν στην παραπάνω υπηρεσία, 

αποτρέποντας έτσι καταστάσεις που ενδεχομένως να δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των 

υπηρεσιών του Π.Σ. και κατ’ επέκταση στην ασφαλή απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. 

      Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας προς διευθέτηση του ζητήματος αυτού και σε ενημέρωση μας για τις ενέργειες σας. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας  Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

Ζαμπάτης Σπυρίδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


