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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

    Η   Ενωτική   Αγωνιστική    Κίνηση    Πυροσβεστών απευθύνει χαιρετισμό προς όλους τους 

συναδέλφους μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. ΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ και ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν 

στις εκλογές αλλά και όσους εργάστηκαν για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκλογική 

διαδικασία. 

  Εκφράζει την  ευχαριστία της προς τα μέλη που την στήριξαν με την ψήφο τους και 

ιδιαίτερα τους συναδέρφους που με την υποψηφιότητα τους πλαισίωσαν το αγωνιστικό 

ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ.Π. και στάθηκαν απέναντι στον ρουσφετολογικό, εκβιαστικό, 

μηχανισμό την Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.  που  ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ όλα αυτά τα χρόνια ότι παλεύει για το 

καλό τον πυροσβεστών αλλά και την αδιάφορη και παθητική στάση της Α.Κ.Π.Π. πρώην 

(Π.Α.Σ.Κ.Π.).  

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

παρούσα κατάσταση, διαμορφώθηκε σε σταθερά επίπεδα και διατήρησε τις δυνάμεις της , 

με μια μείωση τριών ψήφων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές,  εκλέγοντας εκπροσώπους 

της για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και για το συνέδριο της Ομοσπονδίας. 

   Δυστυχώς, το αποτέλεσμα αυτό δεν κρίνεται θετικό για τους εργαζόμενους, γιατί 

παραμένουν ισχυρές εκείνες οι δυνάμεις που έχουν συμβάλλει συνειδητά στην αρνητική 

κατάσταση που βιώνουμε όλοι καθημερινά και πολύ σύντομα θα το αντιληφθούν για ακόμη 

μία φορά οι συνάδελφοι στην περιφέρεια μας .   

  Αυτές οι δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να τείνουν χέρι βοηθείας με την στάση 

τους, στους σχεδιασμούς και της σημερινής κυβέρνησης και με  την πορεία που ακολουθούν 

έχουν μετατρέψει το σωματείο μας από ένα διεκδικητικό όργανο σε  << ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ >>.   

   Οι δυναμικές κινητοποιήσεις, οι παραστάσεις διαμαρτυρίας οι καταγγελίες που στην 

ουσία είναι εργαλεία που θα έπρεπε να χρησιμοποιεί  το σωματείο μας  για να ασκηθεί 

πίεση τόσο στην φυσική όσο και στην πολιτική ηγεσία για τα σοβαρά θέματα που κάνουν 

την ζωή των εργαζομένων δύσκολη, έχουν αντικατασταθεί από τα τηλεφωνήματα, τις 

επισκέψεις σε βουλευτές και περιφερειάρχες, και τις ρουσφετολογικές  τακτικές απέναντι 

στους συνάδελφους .                                                                                                                                 

       Η ανάδειξη της Ε.Α.Κ.Π. σε δεύτερη δύναμη μας υποχρεώνει να δουλέψουμε με 

μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα. Η επόμενη μέρα ήρθε και προβάλει μπροστά μας 

με όλα εκείνα τα προβλήματα που περιμένουν την λύση τους. Με όλες μας τις δυνάμεις θα 

παλέψουμε και θα είμαστε αυστηροί με όποιους θα υπονομεύσουν τα συμφέροντα των 

πυροσβεστών και θα αδρανούν στις υποχρεώσεις τους.  

   Στο πρώτο συμβούλιο που έγινε για την ανάδειξη του προεδρείου 24/5/2016 η Ε.Α.Κ.Π. της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος πρότεινε τη αντιπροσωπευτική σύνθεση του προεδρείου στην 

βάση της ετυμηγορίας των συνάδελφων, και με γνώμονα την βασική αρχή της αναλογικότητας 

που εφαρμόζεται στο συνδικαλιστικό κίνημα η παράταξη μας να καταλάβει την θέση του 

Αντιπροέδρου ως 2η κατά σειρά ψηφοδέλτιο σε ψήφους.  

http://www.eakp.gr/


 Η πρόταση μας έχει στόχο να υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό προεδρείο, όπου όλες οι 

παρατάξεις θα κρίνονται από τις θέσεις τους,  και την στάση που θα κρατούν σε σχέση με τα 

προβλήματα  που απασχολούν τους πυροσβέστες και τον ελληνικό λαό. Πρόταση η οποία 

φυσικά και  δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφούσα παράταξη  και κάθε συνάδελφος ας 

βγάλει τα συμπεράσματα του .  

  Στόχος της Ε.Α.Κ.Π.  είναι η ποιοτική αναβάθμισή του επαγγέλματος  μας σε όλα τα 

επίπεδα μέσα από την ριζική αναδιοργάνωση και η ανάκτηση όλων των απωλειών από την  

αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων, που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις  το προηγούμενο 

διάστημα και συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα η σημερινή συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ . 

    Υποχρέωση μας η προστασία και η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών  με όλα τα 

μέσα. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΕΔΩ. 

ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΟΙ . 

     Ο νόμος λαιμητόμος της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. -ΑΝ.ΕΛ. καταργεί τα περισσότερα 

ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των νέων ανθρώπων 

και των οικογενειών μας. Διαλύει πλήρως τον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, 

μας είχε απομείνει. Προστίθεται στο σύνολο των αντιασφαλιστικών νόμων όλων των 

προηγούμενων κυβερνήσεων, προωθώντας την πλήρη μετατροπή της ασφάλισης σε 

προσωπική  υπόθεση των εργαζομένων σύμφωνα με τις εισφορές  που θα δίνει ο καθένας, 
προκειμένου να εισπράξει ένα επίδομα φτώχιας στα βαθιά γεράματα. Ο <<αυτόματος 

κόφτης>> στην ουσία είναι ένα μνημόνιο διαρκείας ένας μόνιμος μηχανισμός περικοπών 

μισθών και συντάξεων και κοινωνικών δαπανών. 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ  Ε.Α.Κ.Π. 

Δίνουμε την μάχη μαζί με σας όπου και όσο χρειαστεί. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

το μέλος του Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κώστας  Κέκης 

 


