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Πάτρα 21 / 4 / 2012 
 

    Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι πέρασαν δύο χρόνια από τις προηγούµενες αρχαιρεσίες της ΕΥΠΣ 

∆υτικής Ελλάδας. Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών όλο αυτό το διάστηµα δεν 

σταµάτησε στιγµή να ενηµερώνει τους συναδέλφους µας για τα εργασιακά ζητήµατα που απασχολούν 

τον κλάδο.  

• Κατήγγειλε καταστρατηγήσεις εργασιακών δικαιωµάτων των Πυροσβεστών όπως παράνοµες 

επιφυλακές, καταστρατήγηση του χρόνου εργασίας, παράνοµες και καταχρηστικές ενέργειες 

διοικήσεων κ.α. 

• Έφερε στο φως την τραγική έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής στο Πυροσβεστικό Σώµα, την 

έλλειψη προσωπικού  και την ακαταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων σε µια σειρά από 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιµάκια.. 

• Προσπάθησε και µέσα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσής µας στο µέτρο του δυνατού 

(µιας και η ΕΑΚΠ αυτά τα δύο χρόνια εκπροσωπούταν µε ένα µέλος στο ∆.Σ.) να επισηµάνει και 

να αναδείξει τα κακώς κείµενα των πεπραγµένων του ∆.Σ. και του προεδρείου της ένωσης (το 

οποίο αποτελούνταν εξολοκλήρου από την παράταξη της ΠΑΣΚ-Π).  

• Προβάλαµε αιτήµατα για αγωνιστικές δυναµικές κινητοποιήσεις τα οποία απορήπτονταν κάθε 

φορά από την πλειοψηφούσα δύναµη του ∆.Σ. αποκαλώντας µας µάλιστα ως κινδυνολόγους, µέχρι 

που άρχισε ο <<χορός>> των αντεργατικών αντιλαϊκών µέτρων. Αλλά και όταν αυτά ξεκίνησαν οι 

εκπρόσωποι των άλλων δύο παρατάξεων συνέχισαν την καταψήφιση των προτάσεων της ΕΑΚΠ 

παίζοντας επάξια το ρόλο του <<πυροσβέστη>> κατά εντολή των κοµµατικών τους προϊσταµένων 

περιοριζόµενοι απλά σε διαπιστώσεις, αλλά και όταν κάποιες κινητοποιήσεις που έγιναν από την 

οµοσπονδία αυτές πραγµατοποιήθηκαν ξέχωρα πάντα από τους άλλους εργαζόµενους της χώρας 

µας καλλιεργώντας την επικίνδυνη λογική της περιχαράκωσης από τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. 

 

   Η Ε.Α.Κ.Π. εκτός από ζητήµατα  που αφορούν τον κλάδο µας όπως το ωράριο, ο κανονισµός 

µεταθέσεων, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, η υγιεινή και ασφάλεια, τα οφειλόµενα ρεπό - 

οδοιπορικά – δασικό επίδοµα κ.λ.π, προσπάθησε να µοιραστεί τις ανησυχίες της µαζί µε το ταξικό 

συνδικαλιστικό κίνηµα  για το µισθολόγιο, την κοινωνική ασφάλιση, το συνταξιοδοτικό κ.α. Ένωσε 

τη φωνή της µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους προκειµένου να σταµατήσουν την οριστική διάλυση 

του συστήµατος υγείας, την εµπορευµατοποίηση της παιδείας, την κατάργηση του κράτους πρόνοιας. 
 

  Συνάδελφισσες-Συνάδελφοι η Ε.Α.Κ.Π. θα συνεχίσει να προασπίζετε τα συµφέροντα των 

εργαζοµένων στο Π.Σ. κόντρα στις πολιτικές επιλογές του µνηµονίου. Οι παρατάξεις του 

κυβερνητικού συνδικαλισµού οι οποίες κρύβονται πίσω από επωνυµίες του δήθεν ανεξάρτητου ή 

ενωτικού µε αποκλειστικό στόχο να υφαρπάξουν την ψήφο των συναδέλφων (Ανεξάρτητη Κίνηση 

Πυροσβεστών  που πρόσκειται στη ∆ΑΚΥΠΣ και το Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών που 

πρόσκειται στην  ΠΑΣΚ-Π) θα µας βρίσκουν απέναντί τους. Οι προτάσεις µας απορρέουν και είναι 

εναρµονισµένες σύµφωνα µε τις ανάγκες των πυροσβεστών και των οικογενειών τους και όχι 

σύµφωνα µε τις επιλογές των µνηµονίων που ως στόχο έχουν τη µεγιστοποίηση των κερδών των 

εφοπλιστών και των τραπεζιτών (χαρακτηριστικό παράδειγµα η διαφορετικότητα της πρότασής µας 

για το µισθολόγιο σε σχέση µε εκείνη των οµοσπονδιών των σωµάτων ασφαλείας η οποία κινείτε στη 

λογική της µνηµονικής πολιτικής). 
 

   Η Ε.Α.Κ.Π. για άλλη µια φορά καλεί όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν ενεργά στις 

συλλογικές διαδικασίες της ένωσης σε µια κοινή προσπάθεια να ανατρέψουµε το συσχετισµό 

δυνάµεων έτσι ώστε η ένωση µας να ακολουθήσει αγωνιστική πορεία για την επίλυση κλαδικών και 

γενικότερων εργασιακών αιτηµάτων µαζί µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα. 
 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι σας καλούµε να ενισχύσετε µε την ψήφο σας το 

αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ.Π. ∆υτικής Ελλάδας ( ακολουθεί στην 2
η
 σελ.) 

για την ενδυνάµωση της φωνής αντίστασης και την ανατροπή των συσχετισµών 

δυνάµεων στο ∆.Σ. της ένωσής µας και την Οµοσπονδία.  

 

    ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
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