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                                                                               Κοιν/ση:   Σε όλους τους συναδέλφους των Περ/ρειων  

                                                                                              Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων   
                                                                              

Θέμα: «Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής Ν. Λευκάδας, προβλήματα και αδιαφορία που προκαλούν  
               αγανάκτηση και θέτουν σε κίνδυνο την ζωή και ασφάλεια των συναδέλφων μας».  

 
   Το παραπάνω Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στεγάζεται από το 1998 σε παλαιότατο κτίριο (πρώην 
δημοτικό σχολειό) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοντάραινας  Δ.Ε. Απολλωνίων. Απέχει 35 περίπου 
χιλιόμετρα από την Π.Υ. Λευκάδας και καλύπτει επιχειρησιακά τουριστικές, ορεινές, δύσβατες και με 
πλούσια βλάστηση περιοχές.  
  Παρότι οι παραπάνω κτιριακές εγκαταστάσεις μετρούν πολλά χρόνια ύπαρξης, οι απαιτούμενες 
εργασίες συντήρησής τους έχουν εκλείψει.  
  Έτσι, εδώ και χρόνια οι συνάδελφοι μας καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες, προκειμένου να 
κρατήσουν τους χώρους διαβίωσής τους ανθρώπινους, με προσωπική  τους εργασία και σε αρκετές 
περιπτώσεις με οικονομική τους επιβάρυνση (π.χ. συντήρηση σε κλιματιστικά και καυστήρα 
πετρελαίου, αλλαγές υδραυλικών, προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού, εργασίες ελαιοχρωματισμού, 
καταπολέμηση τρωκτικών κ.α.).  
  Στα παραπάνω προβλήματα έρχεται να προστεθεί και η αποκόλληση από το υπόλοιπο κτίριο, 
μέρους του κτίσματος που λειτουργεί ως χώρος υγιεινής, με αποτέλεσμα την εισροή βρόχινων νερών 
κατά τους χειμερινούς μήνες, την μακροχρόνια και ανεμπόδιστη διέλευση  και παραμονή 
τρωκτικών, με τα οποία αναγκάζονται να συμβιώνουν οι συνάδελφοι μας. Οι καταστάσεις αυτές 
θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων καθώς και των οικογενειών 
τους.   
   Επίσης η παλαιότητα και η έλλειψη μόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους και στην στέγη (από την 
οποία μάλιστα κατά καιρούς εισέρχονται νερά όταν υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις) των 
κτιριακών εγκαταστάσεων αυξάνει υπερβολικά τις ανάγκες σε κατανάλωση πετρελαίου 
θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας ανεδαφική την όποια διαταγή για τον 
περιορισμό της.  
   Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν προβλήματα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, σε είδη 
υγιεινής, στη συντήρηση γενικότερα του κτιρίου καθώς, σε ελλείψεις στον εξοπλισμό εστίασης κ.α.   
  Είναι ευδιάκριτο ότι η υπάρχουσα κατάσταση είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για την διαβίωση 
ανθρώπων, προβάλλοντας την αναγκαιότητα για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στα 
πλαίσια μιας γενικότερης συντήρησης και επισκευής (όπου χρειάζεται) των εγκαταστάσεων, με 
επαρκή και ποιοτική προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου για την 
εξάλειψη αρνητικών και επικίνδυνων φαινόμενων.   
  Τα παραπάνω έχουν περιέλθει σε γνώση υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων της πολιτείας 
που σποραδικά έχουν επισκεφτεί το χώρο. Δυστυχώς όμως, οι όποιες διαβεβαιώσεις για την 
επίλυσή τους έμειναν μόνο στα λόγια !!!  
 
Απαιτούμε από το προεδρείο της Ένωσής μας να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες με 
σκοπό την: 
 

   Πιστοποιημένη συντήρηση του χώρου που στεγάζεται το Π.Κ. Βασιλικής και προμήθεια 
απαραίτητου εξοπλισμού, με εφαρμογή λειτουργικών παρεμβάσεων όπου απαιτείται ή την 
μετεγκατάστασή του σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις με τις απαιτούμενες υποδομές, 
που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και την ασφαλή διαβίωση του 
προσωπικού, κατόπιν διαλόγου με τους συναδέλφους που διαβιούν στο χώρο αυτό, με την 
διοίκηση,  τους φορείς κλπ.  

mailto:info@eakp.gr


2 

 

   Επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών στο Νομό Λευκάδας  (Διεύθυνση 
Πολεοδομίας και Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας κλπ) και αρχών (εισαγγελικών) προκειμένου 
να  επιληφθούν επί του θέματος. 

   Παράσταση διαμαρτυρίας (εφόσον δεν δοθεί λύση) σε Δήμο Λευκάδας -  ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ιονίων 
Νήσων  και όπου αλλού απαιτείται.  

   Παράσταση διαμαρτυρίας στο Α.Π.Σ. για όλα τα προβλήματα που αφορούν τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμάκιων των 
Περ/ρειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (βλέπε Π.Υ. Αιγίου & Π.Κ Ληξουρίου κ.ο.κ), 
καθώς και για όσα άλλα προβλήματα απασχολούν τους συναδέλφους μας .  

  Η Ε.Α.Κ.Π. έχει αναδείξει σωρεία προβλημάτων σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά 
Κλιμάκια Περ/ρειων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα 
εργασιών συντήρησης, επισκευής ή μετεγκατάστασής τους (π.χ. Π.Υ. Αιγίου, Αγρινίου, Μεσολογγίου, 
Αμφιλοχίας, Π.Κ. Χαλανδρίτσας, Θέρμου, Ακράτας, Ληξουρίου κλπ).   
  Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για επίλυση των προβλημάτων που υφίστανται στους χώρους 
εργασίας  μας και όσων άλλων ταλανίζουν τους συναδέλφους μας και σας καλούμε να κινηθείτε, 
επιτέλους, προς αυτή την κατεύθυνση.  
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