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«ΠΟΛΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ Π.Υ & Π.Κ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
Συνάδελφοι, πριν καν ολοκληρωθεί ένας χρόνος από την προηγούµενη παρέµβαση µας προς εσάς (13
Μαρτίου 2011) επανερχόµαστε προκειµένου να επισηµάνουµε για άλλη µια φορά την αδιάφορη στάση της
πολιτείας έναντι στους εργαζόµενους της χώρας και δη σε υπηρετούντες στην προαναφερόµενη περ/ρεια. Κάτι
που εκτός των άλλων αναδύεται απ’ τις κατ’ επανάληψη ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της.
Στην τότε έγγραφη παρέµβαση µας εκτός των άλλων αναφέραµε ότι « Επίσης, σύµφωνα µε εξακριβωµένες
πληροφορίες σε πολλές Π.Υ και Π.Κ της περ/ρειας µας υπάρχει έλλειψη καύσιµων
(πετρελαίου θέρµανσης κίνησης, βενζίνης), ………………απόρροια της έλλειψης πιστώσεων µε ότι αυτό συνεπάγεται για την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζοµένων (αφού στους χώρους εργασίας υπάρχει ελλιπής ή καθόλου θέρµανση)
………………….».
Σήµερα, δέκα µήνες µετά, στην καρδιά την χειµερινής περιόδου, σύµφωνα πάλι µε εξακριβωµένες πληροφορίες
και όσα οι ίδιοι βιώνουµε ως εργαζόµενοι στους χώρους αυτούς διαπιστώνουµε για ακόµη µια φορά ότι στην
Π.Υ Λευκάδας & το Π.Κ Βασιλικής Ν. Λευκάδας δεν έχει γίνει η απαραίτητη προµήθεια σε
πετρέλαιο θέρµανσης για αγνώστους µέχρι στιγµής σ’ εµάς λόγους (πιθανόν λόγο έλλειψης
πιστώσεων). Κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες (παγωνιά, υγρασία κλπ) και µε ελλιπής θέρµανση
συνάδελφοι µας καλούνται ή θα κληθούν (λόγω του ότι τα λιγοστά αποθέµατα που υπάρχουν και στις
υπόλοιπες Π.Υ & Π.Κ των περ/ρειων ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων είναι θέµα χρόνου να εξαντληθούν) να
εκτελέσουν υπηρεσία σε 8ωρη ή 24ωρη βάση σε θερµοκρασίες που έχουν αγγίξει ακόµη και τους –7οc (ίσως
και χαµηλότερες) µε ότι αυτό συνεπάγεται για την οµαλή διεξαγωγή της αλλά και την υγεία και ασφάλεια τους.
Επίσης, κάτι το οποίο επιδεινώνει την όλη κατάσταση είναι αυτό της παλαιότητας και έλλειψης µόνωσης των
κτιριακών εγκαταστάσεων, έτσι, άλλες πήγες θερµότητας δεν είναι δυνατό να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά
και να επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσµατα. Αυτού του είδους ο συνδυασµός τείνει να µετατρέψει τους
χώρους εργασίας σε Ιγκλού και τους εργαζόµενους σε Εσκιµώους.
Σχετικά µε την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης και την αποφυγή λανθασµένων εντυπώσεων ή
συµπερασµάτων τονίζουµε ότι, αυτή µπορεί να διαφέρει µεταξύ Π.Υ & Π.Κ για ευνόητους λόγους (διαφορές
θερµοκρασίας, υγρασίας, υψόµετρου, κλίµατος, κτηριακής κατάστασης ή όγκου κλπ).
Συνάδελφοι:
• Θεωρώντας λοιπόν 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, σας
ενηµερώνουµε για την απαράδεκτη κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργαζόµενοι εδώ και δέκα (10)
περίπου ηµέρες στην συγκεκριµένη Π.Υ και το Π.Κ του Ν. Λευκάδας και ζητάµε όπως άµεσα
ενεργήσετε για την οριστική επίλυση τέτοιων ή παρόµοιων φαινοµένων αλλά και την αποφυγή
περαιτέρω επέκτασης τους και στους υπόλοιπους χώρους εργασίας ευθύνης των περ/ρειων ∆υτικής Ελλάδας &
Ιονίων Νήσων.
• Είµαστε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη και σχετική µε το θέµα πληροφορία.
• Αναµένουµε να µας ενηµερώσετε για τις ενέργειες σας και τα αποτελέσµατα αυτών.
Για την Ε.Α.Κ.Π
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