
                                                                                                                             

                                                                                                        Σπάρτη 21 Αυγούστου 2015 

 

                                                                                             Προς: Τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Λακωνίας  
                                                                                                         και Κυθήρων 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Ο νομός μας τον περασμένο μήνα δοκιμάστηκε από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε 
την περιοχή της Νεάπολης. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, των 
φορέων και των κατοίκων των περιοχών μετά από πολύωρη μάχη με τις φλόγες, δεν 
μπόρεσαν να αποσοβήσουν την καταστροφή. 

Αρκετοί ήταν οι τραυματισμοί πυροσβεστών και πολιτών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της 
περιοχής με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, όπου τεχνηέντως αναπροσαρμόστηκε ο 
αριθμός των οργανικών θέσεων έτσι ώστε να εμφανίζεται πλασματική επάρκεια των οργανικών 
θέσεων, κλίθηκαν να αντιμετωπίσουν το συμβάν στην Νεάπολη Λακωνίας μαζί με πυροσβεστικές 
δυνάμεις που έφτασαν από διάφορες περιοχές της χώρας.  

Τα αποτελέσματα των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή μας καταδεικνύουν την εγκληματική 
ευθύνη τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων για την συνεχή 
υποβάθμιση του τομέα της πυρασφάλειας της χώρας. Για άλλη μια φορά ακούσαμε από τη 
σημερινή κυβέρνηση, όπως και από τις προηγούμενες, θεωρίες περί οργανωμένου σχεδίου, 
περί ξένων πρακτόρων κτλ. Θεωρίες που επινοούνται για να αποπροσανατολίσουν από τις 
πραγματικές αιτίες που είναι οι μεγάλες ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα λόγο της συνεχόμενης 
περικοπής πιστώσεων, και δυστυχώς αναπαράγονται κατά καιρούς και από συνδικαλιστικά 
όργανα του χώρου μας που συμβάλουν στην επιχείρηση παραπλάνησης του λαού μας.   

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι  

Ενώ διαδραματίζονται όλα αυτά, το προεδρείο του Δ.Σ. της ένωσής μας τελείως 
αδικαιολόγητα δεν έχει συνεδριάσει εδώ και τρεις μήνες, για τη λήψη άμεσων αποφάσεων για 
την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων μας που εντείνονται ιδιαίτερα κατά την 
αντιπυρική περίοδο.  

Η Ε.Α.Κ.Π. Λακωνίας βλέποντας την αδράνεια του προεδρείου του Δ.Σ., δεν μπορεί να μην 
εκφράσει τον έντονο προβληματισμό τόσο της ίδιας όσο και των συναδέλφων μας για την 
αποσιώπηση που κρατά η ένωση σε μείζον ζητήματα όπως είναι αυτά της καταστρατήγησης 
του ωραρίου, των παράνομων επιφυλακών και της παράνομης εφαρμογής πρόσθετης 
υπηρεσίας. 

Έχουμε ήδη ενημερώσει το προεδρείο από την έναρξη της αντιπυρικής, για διάφορες 
παραβιάσεις των εργασιακών μας δικαιωμάτων ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν 
συμβάντα. Για όλα αυτά το Δ.Σ. της ένωσης δεν έχει πάρει θέση ως όφειλε. 
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Επιπλέον η Ε.Α.Κ.Π. σε κεντρικό επίπεδο κατήγγειλε την καταπάτηση των εργασιακών 

δικαιωμάτων στην Λακωνία και σε διάφορες περιοχές της χώρας. Επίσης μέλη της Ε.Α.Κ.Π. 
πήγαν στο Υπουργείο για να διαμαρτυρηθούν για την ασύστολη καταπάτηση των 
εργασιακών δικαιωμάτων των πυροσβεστών και για το σύνολο των προβλημάτων της 
πυρασφάλειας της χώρας, καταθέτοντας παράλληλα και τις προτάσεις της παράταξής μας.    

Με αφορμή όλων των παραπάνω η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Νομού 
Λακωνίας και Νήσου Κυθήρων καλεί το προεδρείο της Ένωσης:  

 Να σταματήσει να κρύβεται και να συνεδριάσει άμεσα, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα 
των συναδέλφων που συνεχίζουν να παραβιάζονται και να δικαιολογήσει το λόγο ύπαρξής του.  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να ενισχύσουν την προσπάθεια της Ε.Α.Κ.Π. για το 
δυνάμωμα και αγωνιστική  ανασυγκρότηση του σωματίου μας. 

 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. Νομού Λακωνίας  
Καργάκος Γρηγόρης   


