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  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι στις 28 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η υποβολή των 
υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της Ένωσής μας, που θα διεξαχθούν στις 6 - 4 - 2014. 
  

  Έπειτα από την κατάθεση των ψηφοδελτίων για τις επικείμενες εκλογές, επιβεβαιώνονται 
πλήρως οι εκτιμήσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών Λακωνίας - 
Κυθήρων, σε ότι αφορά την υποκριτική στάση των περισσότερων υποψηφίων του 
δήθεν ανεξάρτητου - ενιαίου ψηφοδελτίου, που παρότι εμφανίζονται με νέο συνδυασμό 
που φέρει ανάλογη - παραπλανητική επωνυμία (Λάκωνες Πυροσβέστες), συνεχίζουν στην 
ίδια ρότα της άκρως κομματικής προσήλωσης και τακτικής, υποβοηθούμενοι και από 
διάφορους παράγοντες εκτός της Ένωσης.  
 

  Η συγκεκριμένη τακτική έχει στόχο να συγκαλύψει τη διαχρονική αδράνεια και απουσία 
των υποψηφίων του συνδυασμού ¨Λάκωνες Πυροσβέστες¨, όπως και των υπολοίπων 
συνδικαλιστικών παρατάξεων της Ομοσπονδίας, από τις παρεμβάσεις και τις 
αγωνιστικές διεκδικήσεις της Ε.Α.Κ.Π. για όλα τα σημαντικά και σοβαρά προβλήματα 
των πυροσβεστών, που κορυφώθηκαν ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με: 
 

 Την ψήφιση του νομοσχεδίου της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. που θα πλήξει σε μεγάλο 
βαθμό και την πυρασφάλεια της χώρας και τα εργασιακά μας δικαιώματα. 

 Τη νέα αναμενόμενη μείωση των αποδοχών μας, καθώς και των ασφαλιστικών μας 
παροχών, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, ως συνέπεια των τεράστιων ελλειμμάτων του ταμείου επικουρικής 
ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν από τη λεηλασία που επέφεραν οι πολιτικές των 
εκάστοτε κυβερνήσεων.  

 Την εξαίρεση της πλειοψηφίας των πυροσβεστών, ακόμη και από το επίδομα 
φτώχειας που μοιράζει η κυβέρνηση, ενώ η Ε.Α.Κ.Π. διεκδικεί την καταβολή των 
πραγματικών οφειλών όλων των κυβερνήσεων, προς τους εργαζόμενους.  

 

  Όπως απόντες ήταν και όταν η Ε.Α.Κ.Π. Λακωνίας ΜΟΝΗ της και με αυτή την μικρή 
δυναμική που έχει στο Νομό, κατήγγειλε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία κατά την 
αντιπυρική περίοδο του 2013, για τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και 
υποδομές, αλλά και για τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες που βιώνουν οι συνάδελφοι 
στην περιοχή μας. 
 

  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι τα αδιέξοδα που μας οδήγησαν οι πολιτικές των 
κυβερνήσεων, με τη βοήθεια των συνδικαλιστικών ηγεσιών του εργασιακού μας χώρου 
σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, δικαιώνουν τη δημιουργία και τη δράση της Ενωτικής 
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών Λακωνίας όλα αυτά τα χρόνια, ως παράταξη που 
συσπειρώνει συναδέλφους από όλους τους πολιτικούς χώρους, με αποκλειστικό 
γνώμονα την αποδοχή του πλαισίου των αιτημάτων και του διεκδικητικού πλαισίου 
που προτείνει, με στόχο την αγωνιστική ανασύνταξη των συνδικαλιστικών μας 
οργάνων.  
  Αποτελεί τη μοναδική συνδικαλιστική παράταξη που αγωνίζεται με συνέπεια σταθερά 
και αταλάντευτα για την επίλυση των προβλημάτων μας και την αναβάθμιση του 
Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνδυασμό με την εκδήλωση της έμπρακτης 
αλληλεγγύης στις διεκδικήσεις και τα δίκαια αιτήματα όλων των εργαζομένων. 
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