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ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
Της Ένωσης Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού Σώµατος  Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας 

.                                                                                                                                                                                . 

Κων/νου Καραµανλή 3 Λαµία τηλ & fax: 2231032177 κιν. 6981772580-6972262271 e mail:info@eakp.gr 

           ΛΑΜΙΑ  16  Μαΐου 2012   
  

           Η ενίσχυση της  Ε.Α.Κ.Π. είναι εγγύηση για τα συµφέροντα των εργαζοµένων  
 

    Συναδέλφισσες– συνάδελφοι, στις 19 & 20 Μαΐου καλούµαστε να αναδείξουµε τα αιρετά όργανα της 
Ένωσης µας. Οι λόγοι που επιβάλουν την µαζική σας παρουσία στα δύο εκλογικά κέντρα Λαµίας και Θήβας 
δεν έχουν να κάνουν µόνο µε τα οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σαν εργαζόµενοι σε µία από 
τις χειρότερες περιόδους για τα δικαιώµατα και το βιοτικό επίπεδο των λαϊκών στρωµάτων της χώρας 
µας, γεγονός που επιτάσσει την µαζική συσπείρωση των εργαζοµένων στα συνδικάτα και την οργανωµένη 
αντίσταση στα χειρότερα που έρχονται.  
 

   Η µαζική συµµετοχή στις εκλογές επιβάλλεται χωρίς δεύτερη σκέψη γιατί πρέπει να χαλάσουν τα 
σχέδια όσων προσπαθούν να βάλουν εµπόδια στην απρόσκοπτη και µαζική παρουσία των 
εργαζοµένων στις κάλπες, µε σκοπό την ελεγχόµενη και κατευθυνόµενη παρουσία των φίλα 
προσκείµενων, για να επιτευχθεί ο στόχος των πολιτικών τους κηδεµόνων που δεν είναι άλλος από τον 
στραγγαλισµό κάθε αγωνιστικής φωνής και τον αγωνιστικό αφοπλισµό των συνδικάτων που 
αντιστέκονται.   
 

  Πρέπει να γίνει κατανοητό από τους εργαζόµενους της Ένωσης µας ότι: 
 

• Η Ένωσης µας τα δύο τελευταία χρόνια αποτέλεσε µε την συµβολή της Ε.Α.Κ.Π. την διεκδικητική 
εµπροσθοφυλακή για το σύνολο των προβληµάτων του κλάδου µας, αφού µαζί µε την Ένωση του Νοµού 
Χανίων έδωσαν µία σκληρή µάχη για να καλυφθεί το τεράστιο κενό που άφηνε η συνειδητή χρόνια αδράνεια 
της Οµοσπονδίας µας και των υπολοίπων 20 πρωτοβάθµιων Ενώσεων του κλάδου που ελέγχονταν από τους 
εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισµού.    
 

• Το ίδιο ακριβώς είχε συµβεί και την περίοδο 2002- 2004, όταν η Ε.Α.Κ.Π. που αναδείχθηκε πρώτη 
δύναµη, ανέλαβε το τιµόνι της Ένωσης και µε την αγωνιστική της παρουσία επέβαλε λύσεις στα προβλήµατα 
των εργαζοµένων, δηµιούργησε παρακαταθήκη στην συνείδηση τους  για τον ακηδεµόνευτο –αγωνιστικό- 
διεκδικητικό συνδικαλισµό, γεγονός το οποίο ενόχλησε τους κοµµατικούς κηδεµόνες και για αυτό σε 
συνεργασία µε τους εντός της Ένωσης εντολοδόχους τους, έριξαν όλες τους τις δυνάµεις στην εκλογική 
αναµέτρηση του 2004 για να µην επαναλάβουν το ίδιο « σφάλµα» οι εργαζόµενοι.  
 

• Η προσπάθεια τους έφερε τότε ως ένα βαθµό το επιθυµητό αποτέλεσµα καθιστώντας δεύτερη δύναµη 
την Ε.Α.Κ.Π. και έτσι µπήκε στον γύψο η Ένωση για πέντε ολόκληρα χρόνια, σε µία περίοδο µάλιστα που 
από τα κυβερνητικά και υπηρεσιακά επιτελεία εξυφαίνονταν και υλοποιούνταν σιγά - σιγά µε τις ευλογίες και 
την ανοχή της Οµοσπονδίας και της πλειοψηφίας των πρωτοβάθµιων Ενώσεων µηδέ εξαιρουµένου και της 
δικής µας Ένωσης, όλες οι αντεργατικές ανατροπές σε βάρος των εργαζοµένων όπως και αυτές στο ωράριο.  
  
   Θα θυµίσουµε ότι οι σχεδιασµοί για τις αλλαγές στο ωράριο ξεκίνησαν από τον Νοέµβριο του 2007, 
ανακοινώθηκαν επίσηµα τον Οκτώβριο του 2009 και υλοποιήθηκαν µε την γνωστή απόφαση τον Φεβρουάριο 
του 2010, µε την Ε.Α.Κ.Π. να προειδοποιεί και να αντιστέκεται µόνη της όλο αυτό το διάστηµα 
πραγµατοποιώντας δυο παραστάσεις διαµαρτυρίας 18/12/2009 & στις 14/1/2010  στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη για να µην περάσουν οι αντεργατικές ανατροπές.  
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η αγωνία όσων θέλουν να φιµώσουν κάθε αγωνιστική φωνή παραµένει 

ίδια και σε τούτη την εκλογική αναµέτρηση, να µην εκφραστούν οι συνάδελφοι µαζικά και 
ακηδεµόνευτα µε την ψήφο τους.  
 

   Στην βάση ακριβώς αυτού του στόχου όλο το προηγούµενο διάστηµα µε διάφορα προσχήµατα και τερτίπια 
αρνούνταν να δεχτούν την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για την δηµιουργία πέντε ( 5 ) εκλογικών κέντρων αντί των 
δύο που είναι σήµερα, δηλαδή ένα σε κάθε έδρα Νοµού: Λαµία, Λειβαδιά, Καρπενήσι, Άµφισσα, Χαλκίδα και 
οι συνάδελφοι του Π.Κ. Σκύρου να ψηφίσουν είτε δια αλληλογραφίας ή να στηθεί και εκεί κάλπη. 
 

   Η πρόταση αυτή κατατέθηκε από την Ε.Α.Κ.Π. προκειµένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι στην 
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µετακίνηση τους και να µην επιβαρυνθούν οικονοµικά κυρίως αυτήν την περίοδο της οικονοµικής εξαθλίωσης 
και να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα στους συναδέλφους του Π.Κ. Σκύρου να ασκήσουν το αναφαίρετο 
δικαίωµα τους ως µέλη της ένωσης χωρίς να χρειάζεται να «µεταναστεύσουν» για τον λόγο αυτό. 
 

  Για να περάσει αυτή η πρόταση απαιτούσε την οµοφωνία και των τριών παρατάξεων προκειµένου να 
παρακαµφθεί το εµπόδιο του άρθρου 18, γεγονός όµως που δεν κατέστη δυνατόν αφού από τα πέντε 
διοικητικά συµβούλια που τέθηκε το ζήτηµα αυτό στα δύο πρώτα στις 3/5/2011 & 14/6/2011 σκόνταψε στην 
άρνηση της Π.Α.Σ.Κ. Π. και στα τρία επόµενα 19/11/2011, 6/2/2012 & 21/3/2012 στην άρνηση της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.   
 

   Η άρνηση της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ σε συνδυασµό και µε την προσπάθεια που κατέβαλε και το πέτυχε να εκλέξει 
και στις δύο εφορευτικές επιτροπές της Λαµίας και της Θήβας τους προτεινόµενους από αυτήν υποψηφίους ( 
επιστρατεύοντας µόνο για τον σκοπό αυτό κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τηλεφωνικά τον κοµµατικό 
της µηχανισµό», αρνούµενη την διαπαραταξιακή εκπροσώπηση στις εφορευτικές επιτροπές όπως είθισται 
σε όλα τα συνδικαλιστικά όργανα), αποκαλύπτει ξεκάθαρα τους σχεδιασµούς των κοµµατικών επιτελείων 
για την πάση θυσία επιστροφή του συνδικαλιστικού µας οργάνου στην χειµερία νάρκη, έτσι δηλαδή 
όπως τον γευτήκαµε σε όλο του το µεγαλείο τα πέντε προηγούµενα χρόνια.                      
    
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, µε δεδοµένη την συντονισµένη προσπάθεια που 
γίνεται µέσα και έξω από την Ένωση για την ποδηγέτηση του συνδικαλιστικού µας 
οργάνου και την παραπλάνηση των εργαζοµένων που επιχειρείτε καθολικά σε 
όλες της πρωτοβάθµιες Ενώσεις όπως και στην δική µας, αυτήν ειδικά την περίοδο 
µετά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις µε το βάπτισµα των µέχρι χθες κοµµατικών 
ψηφοδελτίων όπως και της Π.Α.Σ.Κ. Π. σε «ανεξάρτητα», η Ε.Α.Κ.Π. σας Κ Α Λ Ε Ι:  
 

• Με την εµπειρία που έχετε πλέον αποκτήσει από την λειτουργία και την δράση της Ένωσης µας 
κατά τις περιόδους 2002- 2004 & 2010- 2012, όταν στο τιµόνι της βρέθηκε η Ε.Α.Κ.Π. και 
αντιµετωπίστηκαν µε επιτυχία µία σειρά ζητήµατα όπως:  
 

- Οι καταστρατηγήσεις του ωραρίου από τις παράνοµες επιφυλακές.  ( Σε ποια άλλη συνδικαλιστική οργάνωση του 
κλάδου µας αλήθεια, υποχρεώθηκε περιφερειακός διοικητής παρουσία του διοικητικού συµβουλίου να ζητήσει 
συγνώµη και να διαβεβαίωση µε δεδηλωµένη την πρόθεση της Ένωσης να ασκήσει νοµικές ενέργειες σε βάρος 
του, ότι δεν θα αναγγείλει άλλη φορά γενική ή µερική επιφυλακή χωρίς να συντρέχουν πραγµατικοί και 
ουσιαστικοί λόγοι για την κήρυξη τους ( αντιπυρική περίοδος 2010).  

- Οι παράνοµες και αναξιοκρατικές σε βάρος των µελών της αποφάσεις του Συµβουλίου µεταθέσεων. 
- Οι άδικες πειθαρχικές διώξεις και τα αυθαίρετα κρούσµατα αυταρχισµού σε βάρος των υπαλλήλων.    
- Η επί δύο συνεχόµενες φορές 2010 & 2012 προσπάθεια αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών και κλιµακίων της 

περιφέρειας µας, αφού οι συντονισµένες και έγκαιρες αντιδράσεις σε συνεργασία µε τοπικούς και πολιτικούς 
φορείς της περιφέρειας µας είχαν τεράστιο αντίκτυπο και έφεραν αποτέλεσµα σε πανελλαδικό επίπεδο από την 
στιγµή που η Οµοσπονδία και η πλειοψηφία των πρωτοβάθµιων ενώσεων κρατούσε στάση ένοχης σιωπής. 

- Η απεµπλοκή των µελών της από αρµοδιότητες ξένες προς την αποστολή του Π.Σ.  
- Η προώθηση λύσεων σε οξυµένα προβλήµατα στέγασης και υποδοµών υπηρεσιών της Περ/ρειας µας. 
- Η έλλειψη υπηρεσιών καθαριότητας σε Π.Υ. και Π.Κ.           
- Η εύρεση λύσεων σε προβλήµατα µηχανολογικού εξοπλισµού.  
- Η επιτυχή πίεση που άσκησε για κάλυψη µε τακτικές µεταθέσεις οργανικών κενών των Π.Υ. & των Π.Κ. της 

περιφέρειας µας που αντιµετώπιζαν οξυµένο πρόβληµα προσωπικού και να επέλθει αποκατάσταση των αδικιών 
σε βάρος συναδέλφων που έµειναν αµετάθετοι σε αντίθεση µε νεώτερους τους. 

 

Αναδείχτηκαν, προωθήθηκαν και διεκδικήθηκαν από την Ένωση µας περισσότερο από κάθε άλλη 
δευτεροβάθµια ή πρωτοβάθµια οργάνωση µία σειρά εργασιακά ζητήµατα όπως:  

 

- Την επαναφορά του 24ωρου σε υπηρεσίες που το επιθυµούσαν οι υπάλληλοί της και αποκάλυψε τις πραγµατικές 
επιδιώξεις της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας σχετικά µε το καυτό ζήτηµα του ωραρίου µέσα από τις τακτικές που 
εφάρµοσαν µε την επιλεκτική προφορική χορήγηση του 24ωρου και την θεσµοθέτηση του 12ωρου.   

- Την χορήγηση αποζηµίωσης για την υπερεργασία και τα οφειλόµενα ρεπό.   
- Την χορήγηση του δασικού επιδόµατος και των οδοιπορικών εξόδων µετάθεσης.  
- Την ίδρυση και δηµιουργία παιδικών σταθµών και κατασκηνώσεων.  
- Την χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων. 
- Την αποκατάσταση των τέκνων θανόντων πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος.    
- Ήταν από τις µοναδικές πρωτοβάθµιες ενώσεις που έφερε στα κυβερνητικά και υπηρεσιακά κλιµάκια ζητήµατα 

που απασχολούσαν ολόκληρο τον κλάδο. Επιδίωξε και απέσπασε µέσα από τις υπεύθυνες και τεκµηριωµένες 
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παρεµβάσεις µία σειρά απαντήσεων από αρµόδια υπουργεία και υπηρεσιακά όργανα, την στιγµή που το καθ ύλη 
αρµόδιο όργανο του κλάδου η Οµοσπονδία δεν είχε να παρουσιάσει ούτε µία αντίστοιχη παρέµβαση, απάντηση ή 
κάποια λύση. Ο 17σέλιδος διοικητικός απολογισµός αποτελεί την απτή απόδειξη της πλούσιας αγωνιστικής 
δράσης της Ένωσης.    

 

∆ηµιουργήθηκαν αποτελεσµατικές υποδοµές για την εξυπηρέτηση αναγκών των µελών της 
Ένωσης όπως: 

- Για την άµεση ουσιαστική και υπεύθυνη ενηµέρωση των εργαζοµένων για όλα τα ζητήµατα που απασχολούσαν 
τον κλάδο.  

- Την οικονοµική στήριξη των µελών και των οικογενειών τους σε σοβαρά ζητήµατα υγείας, τραυµατισµών, θανάτου 
κ.λ.π. από τα αποθεµατικά του ειδικού λογαριασµού αλληλοβοηθείας που δηµιουργήθηκε από το 2003 µε σωστή 
κατανοµή και αξιοποίηση των εσόδων της Ένωσης. 

- Την δηµιουργία τράπεζας αίµατος που παρείχε αποτελεσµατική στήριξη στα µέλη και τις οικογένειες τους σε πολύ 
σοβαρές καταστάσεις υγείας.    

 

• Με εγγύηση την αδιάκοπη συνδικαλιστική δράση της Ε.Α.Κ.Π. σε πανελλαδικό επίπεδο για την 
προάσπιση των εργασιακών δικαιωµάτων, την ενηµέρωση των εργαζοµένων, την αναβάθµιση των 
υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώµατος.   

 

• Το γεγονός ότι είναι η µόνη παράταξη που έχει επεξεργαστεί και έχει καταθέσει ολοκληρωµένες 
προτάσεις για το µισθολόγιο, τον κανονισµό µεταθέσεων, την αναδιοργάνωση του Π.Σ. , το 
βαθµολόγιο (επίκειται η παρουσίαση του τις επόµενες µέρες), την υγιεινή και ασφάλεια, τις γονικές 
άδειες και όλο το φάσµα των εργασιακών µας θεµάτων όπως αυτά αναλύονται στην 8σελιδη πρόταση 
της. ( βλέπε site Ε.Α.Κ.Π. ) . ( Ρωτήστε αλήθεια τους υπόλοιπους υποψηφίους πάνω σε ποιες θέσεις 
δεσµεύονται απέναντι σας ότι θα παλέψουν για τα προβλήµατα σας και πάνω απ όλα τι έκαναν όλο το 
προηγούµενο διάστηµα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων σας και που θα είναι την επόµενη ηµέρα των 
εκλογών ).     

 

  Η Ε.Α.Κ.Π. σας καλεί λοιπόν να βγάλετε τα απαραίτητα συµπεράσµατα και αν πράγµατι 
θέλετε να συνεχιστεί η αγωνιστική πορεία της Ένωσης, να στηρίξετε το µόνο πραγµατικά 

        Ε Ν Ω Τ Ι Κ Ο – Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο  &   Α Κ Η ∆ Ε Μ Ο Ν Ε Υ Τ Ο  ψηφοδέλτιο της.    
 

                                  Α.    ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                               1.  Αλεξόπουλος             Γεώργιος       του         Αριστείδη       
                               2.  Ανδρέου                   ∆ηµήτριος       «           Αναστασίου  
                               3.  ∆ηµουλάκης              Άγγελος          «           Νικολάου    
                               4.  Κακαβάς                   Γεώργιος         «           Χρήστου                 
                               5.  Κέκης                       Κων/νος          «           Ευαγγέλου     
                               6.  Κουµπαράκης            Ιωάννης          «           Αθανασίου 
                               7.  Ντζανής                    Νικόλαος         «           Σπυρίδων  
                               8.  Πανουργιάς               Νικόλαος         «           ∆ηµητρίου                      
                               9.  Παπαµίχος                Ιωάννης           «           Κων/νου  
                             10.  Σπύρου                    ∆ηµήτριος         «          Ανδρέα       
     
                            Β.   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ    ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ   ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  
                              1.  Αλεξόπουλος              Γεώργιος         του      Αριστείδη       
                              2.  Ανδρέου                    ∆ηµήτριο          «        Αναστασίου  
                              3.  ∆ηµουλάκης               Άγγελος           «         Νικολάου   
                              4.  Κακαβάς                    Γεώργιος          «         Χρήστου                                  
                              5.  Κέκης                        Κων/νος           «         Ευαγγέλου     
                              6.  Κουµπαράκης             Ιωάννης           «         Αθανασίου 
                              7.  Ντζανής                     Νικόλαος          «         Σπυρίδων  
                              8.  Πανουργιάς                Νικόλαος          «         ∆ηµητρίου                    
                              9.  Παπαµίχος                  Ιωάννης           «         Κων/νου 
                            10.  Σπύρου                      ∆ηµήτριος         «         Ανδρέα  
 

                                   Γ.   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
                        1. Ζαχαρίου                     Ιωάννης         του       Γεωργίου 
                        2. Παπασπύρου                Βασίλειος         «         Ευαγγέλου  

                  
                       ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
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