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     Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι στις 27 & 28 Μαΐου του 2012  θα διεξαχθούν οι 
αρχαιρεσίες της  ένωσής µας για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το ∆.Σ. και την 
Οµοσπονδία.  
    Σας καλούµε να αναλογιστείτε ποιες δυνάµεις πρέπει να αναδειχθούν σε αυτή την 
εκλογική διαδικασία ώστε το σωµατείο µας να σταθεί στο ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις 
και οι χαλεποί καιροί που διανύουµε. Θεωρούµε ότι το προηγούµενο διάστηµα ήταν αρκετό 
για να βγάλετε τα συµπεράσµατά σας σχετικά τη στάση της άλλης παράταξης στο ∆.Σ. και 
κατ’ επέκταση το πώς αυτό διοικήθηκε. 
 

    Έχοντας ως δεδοµένο την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργαζόµενοι στο χώρο µας 
και η οποία µέρα µε την ηµέρα δυσχεραίνετε σε επικίνδυνο βαθµό σας καλούµε να µη δείξετε 
άλλη ανοχή σε παρατάξεις και εκπροσώπους του συµβιβασµένου κυβερνητικού 
συνδικαλισµού. 
 

    Το κάθε µέλος της ένωσής µας ας λάβει σοβαρά υπόψη του το µερίδιο ευθύνης που του 
αναλογεί προκειµένου και τούτη τη φορά να µην επιτρέψει σε κοµµατικούς ή άλλους 
µηχανισµούς να  επηρεάσουν  ή να τροµοκρατήσουν και στην κάλπη να κάνει την επιλογή 
του µε κριτήριο τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, τη διαύγεια θέσεων και την ανιδιοτέλεια, 
αξίες που διέπουν την παράταξη της Ε.Α.Κ.Π.   
 

    Πιστεύουµε ότι η πορεία της παράταξής µας δεν δηµιουργεί ανάγκη για περισσότερες 
συστάσεις. 
    Ήµασταν είµαστε και θα είµαστε στο πλευρό των εργαζοµένων του Π.Σ. µπροστάρηδες 
στον αγώνα για την επίλυση χρόνιων και δυσβάσταχτων προβληµάτων που µας 
βασανίζουν. 
 

    Χρόνια τώρα λειτουργώντας ασυµβίβαστα και δυναµικά έχουµε αποδείξει αλλεπάλληλες 
φορές µε τίνος το µέρος είµαστε.  
   Να θυµίσουµε ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που µε παρέµβαση της παράταξής µας 
ενηµερώσαµε έγκαιρα σε περιφερειακό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο και καταφέραµε να 
αναστείλουµε ή και να ανατρέψουµε αντεργατικές επιλογές της φυσικής ή πολιτικής ηγεσίας 
όταν οι υπόλοιποι <<σφύριζαν>> αδιάφορα. ∆εν πέρασε πολύς καιρός από την προσπάθεια 
για την πιλοτική εφαρµογή του 16ώρου στον 12ο Π.Σ. Αθηνών µε προφορική εντολή του 
∆ιοικητή Π.∆.Π.Υ. Αττικής, της οποίας µόλις γίναµε γνώστες αντιδράσαµε άµεσα 
καταγγέλλοντας την µε αποτέλεσµα να προκαλέσουµε την αναστολή της.  
 

   Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι όπως έχουν προαναγγείλει µετά τις εθνικές εκλογές της 
17ης Ιουνίου θα ξεσπάσει νέα θύελλα αντεργατικών µέτρων.  
   Είναι επιτακτική η ανάγκη να στρέψουµε την ένωσή µας σε αγωνιστική κατεύθυνση και 
από κοινού να ετοιµάσουµε  δυναµική απάντηση υπερασπιζόµενοι το δικαίωµά µας για µια 
αξιοπρεπή ζωή.     
 

   Σας καλούµε µέσω της ψήφου σας να δώσετε την ευκαιρία σε αγωνιστές 
συναδέλφους που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ.Π. µε την ανάδειξη τους στα 
όργανα της ένωσής µας.  
 

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ 

 

ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 



 
Το ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ  

Της  
  

ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
Ε.Α.Κ.Π. 

Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώµατος Περ/ρειας Αττικής 
 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

1. ΑΡΧ/ΣΤΗΣ  ΚΑΠΠΟΣ              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ              του  ΑΝ∆ΡΕΑ  
2. ΠΥΡ/ΜΟΣ   ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ               του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
3. ΑΡΧ/ΣΤΗΣ  ΚΑΣΣΕΤΑΣ          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 του  ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ 
4. ΠΥΡ/ΜΟΣ   ΚΑΣΣΟΣ               ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ             του  ΧΡΗΣΤΟΥ 
5. ΠΥΡ/ΜΟΣ   ΣΑΡ∆ΕΛΗ            ΒΑΡΒΑΡΑ                   του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 
 

Για αντιπροσώπους στην Οµοσπονδία 
 

1. ΑΡΧ/ΣΤΗΣ  ΚΑΠΠΟΣ               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ              του   ΑΝ∆ΡΕΑ 
2. ΠΥΡ/ΜΟΣ   ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ              του   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
3. ΑΡΧ/ΣΤΗΣ  ΚΑΣΣΕΤΑΣ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 του  ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ 
4. ΠΥΡ/ΜΟΣ   ΚΑΣΣΟΣ               ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ              του  ΧΡΗΣΤΟΥ 
5. ΠΥΡ/ΜΟΣ   ΣΑΡ∆ΕΛΗ             ΒΑΡΒΑΡΑ                   του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 


