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Ε   Π   Ι   Σ   Τ   Ο   Λ   Η   –   Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

 
  Συνάδελφοι, όπως σας έχουμε ενημερώσει,  οι σεισμικές δονήσεις που έπληξαν στις 17-11-2015 το 

νησί της Λευκάδας επηρέασαν και το κτίριο που στεγάζει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής, με 

αποτέλεσμα τμήμα το οποίο υπέστη περαιτέρω επιβάρυνση, να χαρακτηριστεί ως «κίτρινο». 
 
  Επιπρόσθετα, πέρα από τις επιπτώσεις από το σεισμό, σας έχουμε ενημερώσει (εγγράφως και 

προφορικά) και για την ύπαρξη σειράς σημαντικών προβλημάτων για τις συνθήκες διαβίωσης, της 

υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού.  
 
  Μετά την παρέλευση ενός μήνα και οχτώ ημερών από την εκδήλωση του καταστροφικού 

φαινομένου, η ολιγωρία της πολιτείας συνεχίζεται προκλητικά. Οι όποιες διαβεβαιώσεις (ακόμη 

και αυτές που έλαβαν χώρα κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/11/2015, δια 

στόματος δημάρχου Λευκάδας) ή σχεδιασμοί για επίλυση του ζητήματος έχουν παραπεμφθεί, όπως 

φαίνεται στις καλένδες. 
 
  Ενώ λοιπόν έχει τεθεί ευθέως και κατ’ επανάληψη ζήτημα αναστολής λειτουργίας του 

Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βασιλικής, με ευθύνη της πολιτείας, δεν έχει ξεκινήσει καμία από τις 

εργασίες που αποτελούν προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του, για την ασφάλεια και υγεία του 

προσωπικού. Ευνόητο είναι ότι από μια τέτοια εξέλιξη θα επέλθουν αρνητικές συνέπειες για την  

περιοχή και τους κατοίκους της. 
 
  Είναι ηλίου φαεινότερο ότι όλη αυτή η κατάσταση που γιγαντώνεται και διαιωνίζεται από την 

παθητική στάση της δημοτικής και περιφερειακής διοίκησης, 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), προκειμένου να εξασφαλιστούν όλο και περισσότερα κεφάλαια για την ενίσχυση ντόπιων 

και ξένων επιχειρηματικών ομίλων.  
 
  Μετά από τα παραπάνω, έχοντας αφουγκραστεί την αγωνία και τις ανησυχίες των συναδέλφων 

του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βασιλικής Ν. Λευκάδας, προβαίνουμε σε διοργάνωση σύσκεψης την 

Κυριακή 27-12-2015 και ώρα 17:30, σε αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λευκάδας - 

Βόνιτσας (Διεύθ. Γ. Μεσσήνη - Λευκάδα). Τονίζουμε ότι η σύσκεψη τυγχάνει μέχρι στιγμής 

μεγάλης αποδοχής από τους συναδέλφους που εργάζονται στο εν λόγω Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 

(μόνιμοι, Π.Π.Υ. και εποχικοί).  
 
  Κατά την διαδικασία θα διεξαχθεί συζήτηση γύρω από τα προβλήματα του προαναφερόμενου 

Πυροσβεστικού Κλιμακίου αλλά και για γενικότερα ζητήματα.  
 
  Κρίνουμε λοιπόν σκόπιμο να παραστεί αντιπροσωπεία του σωματείου μας προκειμένου να γίνει 

μια συντονισμένη προσπάθεια για άμεση, δυναμική και ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που 

σας παραθέτουμε όπως και η υλοποίηση δίκαιων αιτημάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την 

διάρκεια της σύσκεψης. 
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