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Πάτρα 01 Νοεμβρίου 2016 

                                                                            Προς: Συναδέλφισσες και Συναδέλφους της Π.Υ. Αιγίου 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών πραγματοποιεί αρκετές παρεμβάσεις και επαφές με 

υπηρεσιακούς και άλλους παράγοντες, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για την εξεύρεση λύσης, για τα 

κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας σε Υπηρεσίες, δίνοντας βάρος σε όσες  οι 

εγκαταστάσεις τους, έχουν πληγεί από σεισμικές δονήσεις. 

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα στην Π.Υ. Αιγίου, 

συμπληρωματικά των προγενέστερων παρεμβάσεών μας,  στις 13/10/2016  παρεμβήκαμε με έγγραφό μας 

στον κ. Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ., ζητώντας ενημέρωση για μια σειρά 

ζητημάτων που αφορούν το κτίριο της Π.Υ. Αιγίου. 

Το Α.Π.Σ. μέσω, επιστολής του προς την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με αριθ. πρωτ. 

69116 Φ.531.37/31-10-2016 και με θέμα «Κτιριακά Προβλήματα της Π.Υ. Αιγίου», απαντά στο παραπάνω 

έγγραφο της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας. 

Παρότι το συγκεκριμένο έγγραφο του Α.Π.Σ. κοινοποιείται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας και την 

Π.Υ. Αιγίου, σας αποστέλλουμε αντίγραφό του, προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Υπηρεσίας  και να λάβουν γνώση για το περιεχόμενό του, όλοι οι συνάδελφοί. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Όπως έχουμε δεσμευτεί θα επαναφέρουμε το θέμα όσες φορές και αν χρειαστεί μέχρι την ουσιαστική 

επίλυσή του, παραμένοντας στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία/διευκρίνιση όπως και για να 

ακούσουμε προβλήματα που σας απασχολούν και που πιθανόν να χρειάζεται η παρέμβασής μας. 

Επίσης είμαστε στην διάθεσή σας να συζητήσουμε τις προτάσεις σας, για την καλύτερη οργάνωση του 

αγώνα μας, ώστε να διεκδικήσουμε οργανωμένα μαζί με όλους τους εργαζόμενους, λύσεις που θα 

ικανοποιούν τις σημερινές μας ανάγκες στην υπηρεσιακή και κοινωνική μας ζωή. 

 

Συνημμένα: Η με αριθ. πρωτ. 69116 Φ.531.37/31-10-2016 επιστολή του Α.Π.Σ. προς την Ε.Α.Κ.Π. 

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας  

Ζαμπάτης Σπυρίδων  
 


