
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
.    Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Λακωνίας & Νήσου Κυθήρων    .          Τηλ.: 

6984646554,  fax: 2674022211,  web site: www.eakp.gr,  e-mail: eakp1999@gmail.com 

 

                                                                                                        Σπάρτη 13 Ιουνίου 2016 

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  

ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 

 

Συναδέλφισες – Συνάδερφοι  

Πριν από αρκετά χρόνια ιδρύσαμε στο Νομό Λακωνίας την παράταξη της Ε.Α.Κ.Π. Λακωνίας.    Δεν 
κρυφτήκαμε σε καμία περίπτωση πίσω από ομαδικά και αόριστα ψηφοδέλτια χωρίς να ξέρετε  ποιους θα 
στηρίξετε με την ψήφο σας, αλλά και το πως θα σας εκπροσωπήσουμε στην Ομοσπονδία. Η Ε.Α.Κ.Π. είχε και 
έχει πάντα συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων.  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είναι μία παράταξη που συσπειρώνει συναδέλφους από όλους 
τους πολιτικούς χώρους, με γνώμονα την αποδοχή του πλαισίου των αιτημάτων και του διεκδικητικού πλαισίου 
που προτείνει με βάση τις αρχές της και όχι τις Πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός, γι’αυτό και είναι μάταιη η 
λασπολογία που εξαπολύουν προς το πρόσωπό μας κάποιοι.         

Στο διάστημα αυτό που μεσολάβησε, η επιλογή μας δικαιώθηκε από τις εξελίξεις και στον εργασιακό μας χώρο 
αλλά και σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων γενικότερα. 

Η Ε.Α.Κ.Π. είναι η μόνη συνδικαλιστική παράταξη που αγωνίζεται με συνέπεια σταθερά και αταλάντευτα για 
την επίλυση των προβλημάτων μας και την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ενημερώνει σε σταθερή βάση και με κάθε τρόπο τους εργαζόμενους για τις εξελίξεις των εργασιακών θεμάτων 
και επαληθεύτηκε στο ακέραιο, για όλα όσα είχε προειδοποιήσει τους εργαζόμενους χρόνια πριν, ότι θα 
ακολουθήσουν έτσι όπως τα βιώνουμε με τον πιο τραγικό τρόπο στις μέρες μας.   

Παρεμβαίνει προς κάθε κατεύθυνση και προσπαθεί να δώσει λύσεις για κάθε εργασιακό πρόβλημα που 
απασχολεί τους εργαζόμενους. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι βιώνουμε τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών από όλες τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις, μαζί και της σημερινής.     

Έχουμε υποστεί μεγάλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Κουρεύτηκαν τα αποθεματικά, συγχωνεύτηκαν 
τα επικουρικά μας ταμεία, καθιερώθηκε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, εξανεμίστηκε το εφάπαξ, η ασφάλισή 
μας παραδίνεται στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της Ένωσής μας, 
όπου και πάλι θα έρθουν να σας ζητήσουν την ψήφο σας, έβαλαν πλάτη με την αγωνιστική τους αδράνεια για 
να περάσουν όλες οι διατάξεις που τσακίζουν τα δικαιώματά μας. Συναινούν στην πρόταση του προεδρείου της 
Ομοσπονδίας να πληρώνουμε αποκλειστικά από την τσέπη μας την επικουρική μας ασφάλιση και να 
«απαλλάξουμε» το κράτος από τη χρηματοδότηση, αυτό που θέλουν δηλαδή και όλες οι αντιλαϊκές 
κυβερνήσεις, να παραδώσουμε την επικουρική μας ασφάλιση στις ασφαλιστικές, χρηματοοικονομικές εταιρείες 
και τις τράπεζες και να γίνουν τα αποθεματικά των ταμείων μας, τα δικά μας χρήματα, μετοχές - χαρτιά. Όπως 
επίσης συναινούν στο να μετατίθενται χιλιάδες συνάδελφοί μας, για να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις του 
προσωπικού σε όλη τη χώρα, σύμφωνα και με την πρόταση του προεδρείου της Ομοσπονδίας για τον 
κανονισμό μεταθέσεων. Ούτε λίγο ούτε πολύ, προτείνουν ξεσπίτωμα και νέες οικονομικές και οικογενειακές 
επιβαρύνσεις των πυροσβεστών. 

Οι δαπάνες για το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις και παραμένουν καθηλωμένες στα ίδια 
χαμηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια.     

Εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετικά εργασιακά δικαιώματα στην υπηρεσία μας. Υπάρχουν χιλιάδες κενά 
στο προσωπικό, μεγάλες ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, με γερασμένο το στόλο των αυτοκινήτων. Δεν 
λαμβάνουμε όπως θα έπρεπε ατομικά είδη αντιπυρικής προστασίας και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να 
καλύπτουμε από την τσέπη μας αυτές τις ελλείψεις.   

Τα οφειλόμενα ρεπό παραμένουν σε μεγάλο αριθμό, συνεχώς εντατικοποιούνται οι συνθήκες κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας μας. Ο λαός μας, αλλά και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος έχουμε 
πληρώσει βαρύ τίμημα, με την απώλεια ανθρώπινων ζωών και μεγάλων καταστροφών στα δάση. 
Χαρακτιριστικό παράδειγμα οι δύο φετινές φωτιές στο Νομό μας όπου πριν μπει καν η αντιπυρική περίοδος 
κάηκαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών αλλά και δασικού πλούτου και επιβλήθηκαν ξανά Γενικές επιφυλακές, 
για να καλύψουν τα κενά των υπηρεσιών μας. Ακόμα, η περυσινή  λαίλαπα που κατέκαψε την ευρύτερη 
περιοχή της Νεάπολης Λακωνίας, άφησε πίσω της 50 χιλιάδες στρέμματα καμένης γης περίπου και 60 καμένα 
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σπίτια , με αλλεπάλληλους εγκλωβισμούς και αρκετούς τραυματισμούς συναδέλφων, ένα καμένο όχημα και ένα 
καμένο πυροσβεστικό αεροπλάνο (Canader SL 215).    

Η υφιστάμενη νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να συγχωνεύει πυροσβεστικούς σταθμούς και 
κλιμάκια ή να τα μετατρέπει σε εποχικά. Ταυτόχρονα μας αναθέτουν καθήκοντα οδηγών ασθενοφόρων των 
Κέντρων Υγείας, λόγο έλλειψης προσωπικού. 

Απέναντι σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση η Ε.Α.Κ.Π. προσπάθησε να οργανώσει την αντίσταση των 
πυροσβεστών, με διαμαρτυρίες, παραστάσεις προς το Υπουργείο, συμμετοχή στις ελάχιστες κινητοποιήσεις της 
Ομοσπονδίας και παράλληλα συμμετοχή σε όλες τις διαδηλώσεις του αγωνιζόμενου λαού.  

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση θα πατήσει πάνω στα τσακισμένα δικαιώματά μας. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ, ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΑΚΠ ΓΙΑ: 

Άμεσες προσλήψεις στην Πυροσβεστική για κάλυψη όλων των οργανικών κενών. Κατάργηση του 
απαράδεκτου καθεστώτος της τριχοτόμησης του προσωπικού, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 
με σταθερές και μόνιμες υπηρεσιακές σχέσεις όλων των πυροσβεστών.  

Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Πυροσβεστική. Επαναφορά μισθών και συντάξεων στα επίπεδα προ 
του 2009. Πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. 

Ενιαίο, Καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο, Δωρεάν, Υποχρεωτικό, Σύγχρονο σύστημα Υγείας –Πρόνοιας, 
Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής, καθώς και Κοινωνικής Ασφάλισης, για όλους, που θα χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από το κράτος.   

Θεσμοθέτηση και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων σύγχρονων αυξημένων μέτρων προστασίας της Υγείας 
και της Ασφάλειας, κατά την υπηρεσία των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Το διεκδικητικό πλαίσιο και ο αγώνας της Ε.Α.Κ.Π. συσπειρώνει όλους τους πυροσβέστες μόνιμους - 
πενταετείς και συμβασιούχους, αξιωματικούς και χαμηλόβαθμους, σε αγωνιστικό διεκδικητικό προσανατολισμό. 

Συνάδελφε – Συναδέλφισσα σε καλούμε στις επερχόμενες εκλογές του σωματείου μας, να στηρίξεις τις 
αγωνιστικές δυνάμεις της Ε.Α.Κ.Π. Είναι μονόδρομος η αλλαγή των συσχετισμών για το ζωντάνεμα του 
σωματείου και την ανασύνταξη του κινήματος. 

 

 

Ε.Α.Κ.Π.  Νομού Λακωνίας 

και Νήσου Κυθήρων 

 


