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ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

(Ε.Α.Κ.Π. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 
 
  ΣΠΑΡΤΗ   18 /5/2012  
 
   Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι.  
   Η Ε.Α.Κ.Π. Νοµού Λακωνίας µε αφορµή την εκλογική διαδικασία που έγινε στην Ένωση µας για 
την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της, εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όσους συναδέλφους 
αψηφώντας τις Κασσάνδρες και αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της αγωνιστικής δράσης της 
ΕΑΚΠ για την πορεία των εργασιακών µας προβληµάτων και τις ξεκάθαρες θέσεις της για την 
επίλυση τους που συνεχώς επιβεβαιώνονται από τις ραγδαίες και τραγικές εξελίξεις, ανέδειξαν δύο 
στελέχη της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης αυξάνοντας κατά µία έδρα την παρουσία 
της σε αυτό και έναν αντιπρόσωπο για την Οµοσπονδία.  
 

   Η προσπάθεια που κατέβαλαν διάφοροι παράγοντες εντός και εκτός της Ένωσης για την 
αυθαίρετη, παράνοµη και αντιδηµοκρατική υφαρπαγή από την Ε.Α.Κ.Π. της µίας έδρας από το ∆.Σ. 
και της έδρας  του αντιπροσώπου στην Οµοσπονδία έπεσε στο κενό. Αποδεικνύει όµως ποιον 
πραγµατικά φοβούνται όλοι αυτοί οι κοµµατικοί µηχανισµοί εντός και εκτός του κλάδου µας που 
επιστρατεύονται σε κάθε εκλογική αναµέτρηση για να βάλουν στον γύψο τον αγωνιστικό 
συνδικαλισµό που εκφράζει η Ε.Α.Κ.Π. και να ευνοήσουν και να επιβραβεύσουν τα κοµµατικά τους 
δεκανίκια που όλο το προηγούµενο διάστηµα έβαλαν µε συνέπεια πλάτη για να εφαρµοστούν οι 
αντεργατικές πολιτικές σε βάρος των εργαζοµένων του Π.Σ.  

 
 Η  Ε.Α.Κ.Π. εκτιµά ότι από το εκλογικό αποτέλεσµα καταγράφεται ξεκάθαρα η σταθερή 
ανοδική της πορεία και συγκεκριµένα: 
 

• Το 2010 ενώ ψήφισαν 120 µέλη εκ των οποίων 117 έγκυρα η Ε.Α.Κ.Π. πήρε 19 ψήφους και 
έκλεξε µία έδρα στο ∆.Σ. του σωµατίου και έναν αντιπρόσωπο στην οµοσπονδία.  
 

• Το 2012 ενώ µειώθηκε ο αριθµός των ψηφισάντων κατά 23 µέλη, δηλαδή ψήφισαν 97 µέλη εκ 
των οποίων 96 έγκυρα η Ε.Α.Κ.Π. πήρε 20 ψήφους και εξέλεξε δύο έδρες στο ∆.Σ. του σωµατίου 
και έναν αντιπρόσωπο στην οµοσπονδία.  
 Συµπερασµατικά λοιπόν από τα αποτελέσµατα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ε.Α.Κ.Π. δεν εισέπραξε την 
απογοήτευση όπως οι συνυποψήφιοι µε το «ενιαίο» ψηφοδέλτιο που είναι συνυπεύθυνοι µε την 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την τραγική κατάσταση των εργασιακών µας ζητηµάτων.  
  Μία απογοήτευση που συµβάλει καθοριστικά στην αυξανόµενη αποχή των συναδέλφων από την 
εκλογική διαδικασία και τα δρώµενα των συνδικαλιστικών οργάνων, την οποία όµως θεωρούµε πέρα 
ως πέρα λαθεµένη επιλογή η οποία δεν έχει κανένα ουσιαστικό αντίκτυπο στην επίλυση των 
προβληµάτων µας και αντιθέτως φέρνει ακόµη χειρότερα αποτελέσµατα από τα επιδιωκόµενα µε 
αυτήν.     
   
   Η άκρως κοµµατική προσήλωση των υποψηφίων του δήθεν ενιαίου ψηφοδελτίου επιβεβαιώθηκε 
µε τον ποιο τραγελαφικό τρόπο από την πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγµένου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αφού εκλεγµένο µέλος για αντιπρόσωπος στην Οµοσπονδία  κατά την διάρκεια της 
συνεδρίασης προέβη σε προεκλογικό κάλεσµα  στήριξης συγκεκριµένου πολιτικού φορέα!!  
   Σε µία περίοδο λοιπόν που οι πυροσβέστες και οι οικογένειες τους έχουν γονατίσει από τα 
προβλήµατα συνέπεια της βάρβαρης πολιτικής που εφαρµόζεται µε ευθύνη και του πολιτικού φορέα 
που καλούσε το νέο εκλεγµένο µέλος να στηρίξουµε, οι αιρετοί εκπρόσωποι του κυβερνητικού 
συνδικαλισµού αντί να δροµολογούν τρόπους διεκδίκησης λύσεων και αντιµετώπισης των 
συνεπειών, νοιώθουν την ανάγκη να ξεχρεώνουν την στήριξη που τους προσφέρουν οι πολιτικοί 
τους κηδεµόνες.      
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  Στο πρώτο διοικητικό συµβούλιο όµως δεν ήταν το µόνο τραγελαφικό που συνέβη αφού το κεντρικό 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης που το απασχόλησε ήταν το ότι η οµοσπονδία των αξιωµατικών της 
αστυνοµίας πρότεινε ένα µισθολόγιο που ως βασικό άξονα έχει τον βαθµό που φορά ο υπάλληλος!!     
  Ξαφνικά δηλαδή την στιγµή που στενάζουµε από προβλήµατα που µένουν άλυτα όπως και το 
ωράριο, ανακάλυψαν έναν νέο πρόβληµα και έναν νέο εχθρό να πολεµήσουµε, κάνοντας γαργάρα το 
γεγονός ότι από κοινού τα προεδρεία των Οµοσπονδιών των Σ.Α. πρότειναν για µισθολόγιο ένα 
πτωχολόγιο κοµµένο και ραµµένο στις επιδιώξεις της προηγούµενης κυβέρνησης και απέρριψαν ή 
βάπτισαν πολύ προωθηµένο το µισθολόγιο που πρότεινε η Ε.Α.Κ.Π. για να εφαρµοστεί.  

 
 Συναδέλφισσες – Συναδελφοι, η Ε.Α.Κ.Π. Λακωνίας από το πρώτο διοικητικό συµβούλιο κατέθεσε 
έγγραφο µε µία σειρά θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης για προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
υπηρεσίες  του νοµού και οι εργαζόµενοι σε αυτές  και σας το παραθέτουµε. 

Για καταστρατηγήσεις Ωραρίου όπως:Την γενική επιφυλακή στην Π.Υ. Σπάρτης µε 
προφορική εντολή του κυρίου Περιφερειάρχη στις 24/03/2012 και το λάθος του 
τηλεφωνητή  που έκοψε τα ρεπό. Την γενική επιφυλακή  του Π.Κ  Νεάπολης στη 7-
8/04/2012 χωρίς καµία  διαταγή  περί  γενικής  επιφυλακής  του κυρίου Περιφερειάρχη και 
την άρση προγραµµατισµένου  ΡΕΠΟ  τόσο στους υπαλλήλους όσο και στον 
Προϊστάµενο του Π.Κ.  

 Θέµατα εκπαίδευσης και υποδοµών όπως: Η έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού 
από εξειδικευµένο προσωπικό όπως π.χ.  για τα καινούργια υβριδικά αυτοκίνητα, για τα 
νέα τεχνολογικά συµβάντα που καλούµαστε να φέρουµε εις πέρας,  για την περίπτωση 
εκδήλωση πυρκαγιάς σε καράβι ( Π.Κ. Κυθήρων  στο Π.Κ. Νεάπολης  και  στην Π.Υ. 
Γυθείου  κ.τ.λ. ).  

Στο Π.Κ. Κυθήρων  και στο Π.Κ. Νεάπολης δεν υπάρχει γραµµή ιντερνέτ για την 
ενηµέρωση του προσωπικού αλλά και για την εκπαίδευση του  όπως έχουν όλες οι άλλες 
Π.Υ. της  χώρας καθώς µέσα στο site του Σώµατος  υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό για τα 
υβριδικά και για τα περισσότερα συµβάντα  που καλείτε το Σώµα ( τροχαία, χηµικά , 
δασικές φωτιές κ.τ.λ.) .  

Στο Π.Κ. Νεάπολης δεν υπάρχει  ούτε  γραµµή τηλεφώνου για κλήσεις  σε κινητά  µε  
αποτέλεσµα να χρεώνονται  τα προσωπικά τηλέφωνα των υπαλλήλων  για  κάθε 
επιφυλακή  και για κάθε πάσης φύσεως  επικοινωνία µε  το προσωπικό .    

Στο  Π.Κ. Κυθήρων  και στο Π.Κ. Νεάπολης  τα οχήµατα δεν φυλάσσονται σε στεγασµένο 
χώρο ούτε καν µε ένα υποτυπώδες σκέπαστρο  µε αποτέλεσµα να υπάρχει φθορά στον 
µηχανολογικό εξοπλισµό και να δυσχεραίνονται στα καθήκοντα τους οι συνάδελφοι 
κυρίως όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόµενα.  

Θέµατα δύναµης και ασφάλειας προσωπικού όπως: Έχουµε καταγγείλει 
επανειληµµένως ότι η έλλειψη δύναµης στα Π.Κ. που έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν 
δύο µόνο άτοµα και τα βάρδια για να επεµβαίνουν στα συµβάντα, αποβαίνει σε βάρος 
της ασφάλειας του προσωπικού . Μέχρι σήµερα έχουµε αρκετούς µικροτραυµατισµούς µε 
αποκορύφωµα τον σοβαρό τραυµατισµό του συναδέλφου, σε ∆ασική φωτιά, από το Π.Κ. 
Κυθήρων  που νοσηλεύθηκε  στο 251 Νοσοκοµείο Αθηνών µε σπασµένο πόδι, καθώς και 
έναν ακόµα σοβαρό τραυµατισµό του συναδέλφου στο ίδιο Π.Κ. Με αφορµή αυτά τα 
τραγικά γεγονότα να ενταθεί η πίεση της Ένωσης προς κάθε κατεύθυνση για κάλυψη των 
ελλείψεων σε προσωπικό.   

Το Σώµα δεν ανήκει στα επαγγέλµατα ‘’υψηλού κινδύνου’’ (σύµφωνα µε πρόσφατη 
έρευνά µας) µε αποτέλεσµα σωρεία εµβολίων απαραίτητων για την προστασία της υγείας 
µας να τα χρεωνόµαστε. 
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Θέµατα υπερωριακής αποζηµίωσης: Σύµφωνα µε την εφηµερίδα της κυβερνήσεως της 
29-03-2012 εγκρίνεται αµοιβή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του ταµείου 
επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας απασχολούµενων στα σώµατα ασφαλείας για 39 
υπαλλήλους (Αστυνοµικούς, Πυροσβέστες) για 8.580 ώρες υπερεργασίας. Την ίδια 
στιγµή στο αίτηµα των εργαζοµένων των Σ.Α. στο επιχειρησιακό σκέλος, προτάσσεται ως 
δικαιολογία για την µη έγκριση υπερωριών για την πέραν του τακτικού ωραρίου εργασίας 
η ύπαρξη του στρατιωτικού µισθολογίου και συνεχίζεται η συσσώρευση των αδιάθετων 
ρεπό. Φυσικά οι ευθύνες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. είναι µεγάλες αφού επί της ουσίας ποτέ δεν 
διεκδίκησε οριστική λύση στο ζήτηµα αυτό και αφήνει τους εργαζόµενους στο έλεος των 
ανεξέλεγκτων επιφυλακών και της απλήρωτης εργασίας.  Η Ε.Α.Κ.Π.  Λακωνίας θέτει 
προ των ευθυνών της το προεδρείο της Ένωσης και ζητά άµεσες αγωνιστικές ενέργειες 
για την οριστική επίλυση των προβληµάτων αυτών.   

    Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι θέσεις της Ε.Α.Κ.Π. είναι ξεκάθαρες και συγκεκριµένες τόσο 
για τον κανονισµό µεταθέσεων όσο και για το σύνολο των θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων, µε 
συγκεκριµένο διεκδικητικό πλαίσιο δράσης ( αποστέλλονται συνηµµένα ) και υπόσχεται ότι θα 
παλέψει µε όλες τις δυνάµεις της ώστε άµεσα να δροµολογηθούν αποτελεσµατικοί τρόποι 
διεκδίκησης τους.  
    Είναι η µόνη παράταξη που δεν κρύβεται και όλες οι θέσεις-απόψεις της µπορείτε να τις βρείτε στο 
site που µόνο αυτή διαθέτει.     
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