
 

 

     

                                 Ε.Α.Κ.Π.            
.Της    Ένωσης     Υπαλλήλων   Πυρ/κου    Σώματος    Περ/ρειας     Δυτικής  Ελλάδας.  

     Κιν.:   6931181318  –  6974385911  –  6972929122  -  6973357660       
                  fax: 2674022211   web site:  www. eakp.gr,      Email: info@eakp.gr 

 

Πάτρα 29 Απριλίου 2016                                         Προς: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 

                                                                                               Ζακύνθου – Κεφαλληνίας – Λευκάδας. 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με την ανακοίνωση αυτή, θέλουμε να εκφράσουμε τις 

ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς που, δεν υποκύψατε σε πιέσεις, σε συνδιαλλαγές 

και ρουσφετολογικές τεχνικές, σε εσάς που θαρραλέα ορθώσατε το ανάστημά σας σε τακτικές 

κατατρομοκράτησης και τιμήσατε και στηρίξατε την παράταξή μας, με την ψήφο σας στις εκλογές στις 

21 & 22 του Απρίλη. 

Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που με την 

υποψηφιότητά τους πλαισίωσαν το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ.Π. 

Το αποτέλεσμα για την παράταξή μας, όσον αφορά των συσχετισμό των δυνάμεων της στην παρούσα 

κατάσταση, διαμορφώθηκε σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, διατηρώντας τις 

δυνάμεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο (ένας εκπρόσωπος) και στην Ομοσπονδία (δύο σύνεδροι). 

Δυστυχώς, το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι θετικό για όλους εμάς τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό 

Σώμα, γιατί παραμένουν ισχυρές εκείνες οι δυνάμεις που έχουν συμβάλλει συνειδητά στην αρνητική 

κατάσταση που βιώνουμε όλοι καθημερινά. Αυτές οι δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να τείνουν 

χέρι βοηθείας με την στάση τους, στους σχεδιασμούς και της σημερινής κυβέρνησης. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τις προηγούμενες εκλογές επιβεβαιώθηκαν πλήρως, για 

ακόμη μια φορά, οι εκτιμήσεις μας για τις εξελίξεις αλλά και για τις συνέπειες στα υπηρεσιακά, 

ασφαλιστικά και κοινωνικά προβλήματα. 

  Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ., συνεχίζει 

την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων των προηγούμενων κυβερνήσεων Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε βάρος μας 

όπως και σε βάρος όλων των εργαζομένων και του λαού της χώρας, προκειμένου να ισχυροποιηθούν και 

να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 

  Επιπλέον, προωθεί νέο πακέτο μέτρων με μεγάλες περικοπές σε μισθούς, με τη δημιουργία νέου 

μισθολογίου για τους ένστολους όπου συμπεριλαμβάνονται και οι πυροσβέστες, αλλά και με το νέο 

φορολογικό σύστημα. Διαλύει ολοκληρωτικά τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, φέρνει νέες 

μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις και τις παροχές, καταργεί τη στοιχειώδη υγειονομική και 

φαρμακευτική περίθαλψη. 

Σε ότι αφορά τον εργασιακό μας χώρο, διατηρούνται οι μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, 

εξοπλισμό και υποδομές, συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η απαξίωση των 5ετούς θητείας και συμβασιούχων 

συναδέλφων, η πυρασφάλεια υποβαθμίζεται συνεχώς λόγω των παγιωμένων μειώσεων από την κρατική 

χρηματοδότηση.  

Εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη  η ανάθεση νέων  αρμοδιοτήτων με καθήκοντα 

οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, λόγω έλλειψης προσωπικού στον συγκεκριμένο τομέα. 

Συνέπεια όλων αυτών θα είναι η συνεχής εντατικοποίηση της εργασίας κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας, η αυξανόμενη επικινδυνότητα και η συνεχής αμφισβήτηση των δικαιωμάτων που έχουμε 

ως προσωπικό της Πυροσβεστικής. 
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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Έχοντας τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες ανάγκες και βιώνοντας τα ίδια προβλήματα διαβίωσης, εξαιτίας 

της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης και της εφαρμογής αντιλαϊκών πολιτικών, με πίστη στις αρχές και 

τις ιδέες της παράταξής μας, δηλώνουμε παρόν και συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση και περισσότερη 

δύναμη την προσπάθειά μας, να οργανώσουμε τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα και μαζί με 

το υπόλοιπο εργατικό κίνημα να αντισταθούμε σε όλα αυτά που έρχονται το επόμενο διάστημα. 

Αγωνιζόμαστε σθεναρά για σωματεία που έχουμε ανάγκη ως εργαζόμενοι, που θα υπηρετούν τις 

ανθρώπινες ανάγκες, που θα ορθώνουν το ανάστημά τους στις πολιτικές των κυβερνήσεων που 

υπηρετούν την κερδοφορία ρημάζοντας και εξαθλιώνοντας εμάς και τις οικογένειές μας. 

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ - ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 
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