
 

  

Ε.Α.Κ.Π. 
Της    Ένωσης     Υπαλλήλων   Πυρ/κου    Σώματος    Περ/ρειας     Δυτικής  Ελλάδας. 
Κιν..   6976860551     -     6974385911    -      6972929122      -     6973357660       

web site:  www. eakp.gr,      Email: info@eakp.gr 

ΠΑΤΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015                    

 
Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η 

   

   Όπως είναι γνωστό ο σεισμός που έπληξε το Ν. Λευκάδας στις 17-11-2015, επηρέασε και το κτίριο που στεγάζει το 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής που εδρεύει στον ομώνυμο νομό, με το ήδη αποκολλημένο τμήμα του στο οποίο 

στεγάζονται οι χώροι υγιεινής να έχει υποστεί περεταίρω επιβάρυνση, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως «κίτρινο».  
Και σε αυτή την περίπτωση η άμεση αντίδραση της παράταξής μας στόχευσε στην προτροπή λήψης άμεσων μέτρων 

για την διασφάλιση της προστασίας των συναδέλφων μας, άλλα και στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και κατ’ 

επέκταση στην ανεμπόδιστη παροχή υπηρεσιών στον δοκιμαζόμενο λαό της περιοχής. Για το λόγο αυτό ενημερώθηκε 

και το προεδρείο της Ένωσής μας και μέσω αυτού, η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
    Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, εκτιμήσαμε εγκαίρως ότι θα παρουσιάζονταν εμπόδια που θα επηρέαζαν ακόμη 

και την συνέχιση λειτουργίας του Π.Κ. Βασιλικής. Οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν σύντομα, όταν υπηρεσιακοί 

παράγοντες μας ενημέρωσαν για τα αδιέξοδα που παρουσιάζονταν, σχετικά με την εξασφάλιση άλλων κτιριακών 

εγκαταστάσεων για μεταστέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου έως ότου επισκευαστούν οι ζημιές που υπέστη το κτίριο 

που στεγάζεται το εν λόγω Π.Κ. Σαν λύση είχε προταθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες, οι υπάλληλοι του Π.Κ. να 

μετακινηθούν στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Λευκάδας, εάν δεν έχει επέλθει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, μετά τη λήξη 

εκπομπής περιπολικών στην περιοχή, θέτοντας ευθέως ζήτημα για αναστολή λειτουργίας (προσωρινής ή ακόμη και 

μόνιμης).   
   Διαπιστώνοντας ότι μια τέτοια τροπή εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς και αυτής της κυβέρνησης όπως και των 

προηγούμενων, που σκοπό έχουν την συρρίκνωση και την κατάργηση δημόσιων υπηρεσιών και στο Π.Σ. (όπως 

επιχειρείται αυτήν την περίοδο και στην ΕΛΑΣ), ενεργοποιήσαμε άμεσα όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να 

εμποδίσουμε την όποια αρνητική εξέλιξη που θα έθετε σε κίνδυνο την πυρασφάλεια της περιοχής και των κατοίκων 

της.  
   Όπως είναι γνωστό  σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2612/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄112/25-05-1998 και 

της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07-06-2010), η παραχώρηση ακίνητων για την στέγαση των 

Πυροσβεστικών Κλιμακίων ή η μίσθωση τους αποτελεί αρμοδιότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (βλέπε 

και την από 08-04-2015 απάντηση που δόθηκε σε βουλευτές πολιτικού φορέα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).  
   Έτσι με εμφανή, αρχικά, την ολιγωρία της δημοτικής και περιφερειακής διοίκησης, πήραμε την πρωτοβουλία και 

πραγματοποιήσαμε  αλλεπάλληλες επαφές και παρεμβάσεις, προς την διοίκηση της Π.Υ. Λευκάδας και σε φορείς του 

νησιού. Αναδείξαμε το πρόβλημα και ασκήσαμε πιέσεις, μετά από τις οποίες εκδηλώθηκαν ορισμένες προθέσεις για 

εξεύρεση λύσης. Υπήρξε επίσης δέσμευση από ορισμένους φορείς, ότι το ζήτημα θα τεθεί στην συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου  στις 25-11-2015.   
    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών αξιοποιώντας την συσσωρευμένη πείρα της, δεν επαναπαύεται στις όποιες 

προθέσεις έχουν εκδηλωθεί και βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα προκειμένου να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια, μέχρι να διαλυθεί η όποια πιθανότητα σκιάζει την συνέχιση της λειτουργίας του Π.Κ. Βασιλικής.            
   Δεν υποχωρεί από την απαίτησή της, για υλοποίηση των κατάλληλων παρεμβάσεων που θα εξασφαλίζουν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις διαβίωσης και ασφάλειας των συναδέλφων μας, με πλήρη και πιστοποιημένη 

αποκατάστασή των κτιριακών εγκαταστάσεων (βλέπε web site:  www. eakp.gr).    
   Ακόμη και αν επέλθει θετική και ουσιαστική εξέλιξη σε ότι αφόρα την λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 

Βασιλικής, δεν πρέπει να εφησυχάσουμε ούτε εμείς αλλά ούτε και οι τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα. Πρέπει να 
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προβληματιστούμε, γιατί όπως έχει αποδειχτεί όλα αυτά τα χρόνια, σ’ ένα εκμεταλλευτικό σύστημα τίποτε δεν 

θεωρείται αυτονόητο.  
     
   Η γενικευμένη επιδρομή των αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης και της Ε.Ε., επιτάσσει εκτός των άλλων και την 

συρρίκνωση των υφιστάμενων πυροσβεστικών δομών, με την προώθηση καταργήσεων και συγχωνεύσεων 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων, προκειμένου να εξασφαλιστούν κεφάλαια για την 

ενίσχυση ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων. 
   
   Η εφαρμογή αυτών των πολιτικών θα επιφέρει επιπλέον αρνητικές συνέπειες προς τον Ελληνικό λαό, με την 

περαιτέρω επιδείνωση του τομέα της δημόσιας και δωρεάν παρεχόμενης πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της 

χώρας, που παράλληλα θα  διαλύσει και τις εργασιακές σχέσεις των πυροσβεστών.  
      
  Συνεπώς απαιτείται συνεχής αγώνας με ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος, με μαζική συμμετοχή και σε 

συμπόρευση με τον υπόλοιπο λαό.  Συνολικά με τη δράση μας, να συμβάλλουμε στην ανατροπή της πολιτικής που 

ευθύνεται για την πλήρη διάλυση της ζωής και της καρατόμησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαϊκών 

στρωμάτων της χώρας. 
 
   Τέλος, απευθύνουμε κάλεσμα στους κατοίκους και σε φορείς των εργαζομένων του Νησιού να ενισχύσουν την 

προσπάθειά μας.   
 
    Δηλώνουμε έμπρακτα την συμπαράστασή μας στον δοκιμαζόμενο λαό της Λευκάδας και θα ανταποκριθούμε στην 

συγκέντρωση  που καλεί το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας την Τετάρτη 8:00μμ, στον προαύλιο χώρο του 

διοικητηρίου, την ώρα που θα διεξάγεται το δημοτικό συμβούλιο και εφόσον το κρίνουμε απαραίτητο θα υπάρξει 

παρέμβασή μας στη συνεδρίαση για το παραπάνω ζήτημα.  
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