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Σπάρτη 13 Μαρτίου 2012 
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
 Πριν από 4 χρόνια ιδρύσαµε στο Νοµό Λακωνίας την παράταξη της Ε.Α.Κ.Π. Λακωνίας.    
∆εν κρυφτήκαµε σε καµία περίπτωση πίσω από οµαδικά και αόριστα ψηφοδέλτια που 
µετατρέπονται σε άκρως κοµµατικά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των συνεδρίων της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στηρίζοντας απροκάλυπτα τις παρατάξεις Π.Α.Σ.Κ.Π. – ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
 Με συγκεκριµένο πλαίσιο αιτηµάτων ζητήσαµε τη στήριξη όλων των συναδέλφων, 
έχοντας ως βασικό στόχο την αγωνιστική ανασύνταξη των συνδικαλιστικών µας οργάνων.  
 Στο διάστηµα που µεσολάβησε η επιλογή µας δικαιώθηκε από τις εξελίξεις και στον 
εργασιακό µας χώρο, αλλά και σε όλους τους κλάδους των εργαζοµένων γενικότερα. 
 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών απέδειξε περίτρανα ότι αποτελεί τη 
µοναδική συνδικαλιστική παράταξη στο χώρο,  

� που αγωνίζεται µε συνέπεια σταθερά και αταλάντευτα για την επίλυση των 
προβληµάτων µας και την αναβάθµιση του Πυροσβεστικού Σώµατος. 

� Συσπειρώνει συναδέλφους από όλους τους πολιτικούς χώρους µε γνώµονα την 
αποδοχή του πλαισίου των αιτηµάτων και του διεκδικητικού πλαισίου που προτείνει 
στη βάση των αρχών της και όχι των πολιτικών πεποιθήσεων του καθενός, γι’ αυτό 
και είναι µάταιη η λασπολογία που εξαπολύουν προς τα πρόσωπα µας οι 
εκπρόσωποι του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού.         

� Ενηµερώνει σε σταθερή βάση µε όλα τα µέσα και µε κάθε τρόπο τους εργαζόµενους 
για τις εξελίξεις στα εργασιακά θέµατα 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 δίνει λύσεις για κάθε εργασιακό πρόβληµα  
που απασχολεί τους εργαζόµενους.  

Ενδεικτικό χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί και η εκλογή εκπροσώπου της Ε.Α.Κ.Π. 
στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μεταθέσεων για πρώτη φορά από τη σύσταση του, που µε 
τις παρεµβάσεις του έβαλε φρένο στις καταστρατηγήσεις του θεσµού από παράνοµες 
ρουσφετολογικές µεταθέσεις και κατήγγειλε επανειληµµένα τις παράνοµες αποσπάσεις 
προς όλους τους αρµόδιους φορείς.  
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
  Τα αδιέξοδα που µας έχουν οδηγήσει συνειδητά οι κυβερνητικές συνδικαλιστικές 
παρατάξεις (∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ – Π.Α.Σ.Κ.Π.), µε τη στάση αδράνειας αλλά και την συναίνεση 
που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια µε την ανοχή και της ένωσης µας, έχουν τσακίσει στην 
κυριολεξία τα εργασιακά µας δικαιώµατα.  
Το αποτέλεσµα  αυτής της στάσης τους είναι : 
   Ραγδαία µείωση του εισοδήµατος µας και ανατροπή των ασφαλιστικών µας 
δικαιωµάτων. 
   Ακόµη µεγαλύτερη απώλεια εισοδήµατος για τους πυροσβέστες από την περικοπή του 
δασικού επιδόµατος, των οδοιπορικών εξόδων και την µη πληρωµή των αδιάθετων ρεπό.         
   Επιβολή και διατήρηση ενός ανορθόδοξου ωραρίου, κόντρα στην βούληση των 
υπαλλήλων και επί χρόνια τώρα αλλεπάλληλες συνεχόµενες καταστρατηγήσεις µε 
παράνοµες επιφυλακές και πρόσθετες υπηρεσίες, µε ανταµοιβή εκατοντάδες 
χρωστούµενα ρεπό που συσσωρεύονται αδιάθετα.   
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   Oλοµέτωπη επίθεση µε τις προαναγγελθείσες εξαγγελίες για την λήψη άµεσα ακόµη 
σκληρότερων µέτρων σε βάρος των εργαζοµένων (νέες περικοπές στους µισθούς στις 
επικουρικές συντάξεις, στις φοροαπαλλαγές, υποβάθµιση παροχών στην υγεία στην 
παιδεία κ.λ.π.). 
 Με ευθύνη των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισµού δεν υπάρχει καµία 
διάθεση και προοπτική για αγωνιστική αντίδραση.    
 Για όλους τους παραπάνω λόγους και για όσους ακόµη υπάρχουν και απασχολούν τους 
εργαζόµενους από τα δεκάδες άλυτα προβλήµατά µας, δεσµευόµαστε απέναντι σας ότι 
είµαστε αποφασισµένοι να παλέψουµε για τα εργασιακά µας δικαιώµατα στην βάση των 
αρχών που χαρακτηρίζουν την συνδικαλιστική δράση την παράταξή µας και  σας καλούµε 
όλους σε µαζική στήριξη της Ε.Α.Κ.Π. ενόψει των εκλογών της 1ης-04-2012 και συµµετοχή 
στο ψηφοδέλτιο της.  
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