
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 

.Της    Ένωσης     Υπαλλήλων   Πυρ/κου    Σώματος    Περ/ρειας     Δυτικής    Ελλάδας. 

Κιν.. 6976860551 - 6974385911-6972929122-6973357660, web site: www.eakp.gr,  Email: info@eakp.gr  

ΠΑΤΡΑ   27   ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2014                ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Π.Σ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (Ε.Α.Κ.Π.) ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Συναδέλφισσες-φοι, στις 29 & 30 Απριλίου 2014 καλούμαστε να συμμετάσχουμε στις αρχαιρεσίες του 
σωματείου μας για την ανάδειξη εκπροσώπων για τα συνδικαλιστικά όργανα των υπαλλήλων του Π.Σ.  

Οι συγκεκριμένες εκλογές διενεργούνται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους όλης της 
χώρας. Παρά τις διαβεβαιώσεις των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού για εξαίρεση των ενστόλων από 
την αντιλαϊκή λαίλαπα, επιχείρημα το οποίο ως σκοπό είχε ουσιαστικά τον αποπροσανατολισμό των εργαζομένων 
στο Π.Σ., αφού η πολιτική που ακολουθείται έχει ως αποτέλεσμα την τραγική μείωση των αποδοχών μας, είτε από τις 
άμεσες περικοπές στους μισθούς μας, είτε έμμεσα από την  επιβολή των κάθε είδους «χαρατσιών», φόρων κλπ.  

Η Ε.Α.Κ.Π. όλο το προηγούμενο διάστημα προειδοποίησε έγκαιρα για την βαρβαρότητα των 
αντεργατικών επιλογών της συγκυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ταυτόχρονα 
πρότεινε την ανάληψη δυναμικών πρωτοβουλιών  από την ένωσή μας μέσα από μια προσπάθεια ανάπτυξης 
μαζικού κινήματος, το οποίο θα βάλει τις βάσεις για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης, αντεργατικής, αντιλαϊκής 
πολιτικής διεκδικώντας παράλληλα ουσιαστικές λύσεις, για την  κάλυψη των πραγματικών αναγκών του ελληνικού 
λαού. Δυστυχώς στις προτάσεις αυτές, βρήκαμε την αντίδραση των  εκφραστών του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. που εκλέγονται με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης Πυροσβεστών 
και από τους Ανεξάρτητους Πυροσβέστες (πρώην ΠΑΣΚ-Π), που εκλέγονται με το Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο 
Πυροσβεστών.  

Παρότι λοιπόν  καταρτίσαμε και καταθέσαμε ολοκληρωμένες προτάσεις για το μισθολόγιο, το βαθμολόγιο, τον 
κανονισμό μεταθέσεων και την αναδιοργάνωση του Π.Σ. με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων στο 
Π.Σ. αλλά και της πυρασφάλειας της χώρας μας, βρήκαμε απέναντί μας ενωμένους τους συμβιβασμένους 
συνδικαλιστές του χώρου μας  που συνειδητά  με τη στάση τους βάζουν «πλάτη», όλα αυτά τα χρόνια, για την 
υλοποίηση των πολιτικών επιλογών των κυβερνήσεων που ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση των υπαλλήλων  
του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και του λαού μας.                                                                                                                                                                 

Η παράταξή μας αγωνίστηκε για την αποτροπή της ψήφισης του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση 
του Π.Σ. έχοντας στο πλευρό της και συνδικάτα και φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος, με 
κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της προώθησής του για ψήφιση στη Βουλή. Το περιεχόμενο των διατάξεων του 
οποίου  αποτελούν βάση  για την περαιτέρω υποβάθμιση και συρρίκνωση του υπάρχοντος υποτυπώδους 
συστήματος πυροπροστασίας και πυρασφάλειας της χώρας, όπως και για το τσάκισμα των εργασιακών μας 
σχέσεων. 

Η Ε.Α.Κ.Π. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας έκτος των άλλων  πάλεψε μεθοδικά για την : 

 Ανάδειξη άδικων πειθαρχικών ελέγχων από τους οποίους τιμωρήθηκαν συνάδελφοι, παλεύοντας  με όλες της 
τις δυνάμεις μέχρι την πλήρη δικαίωση τους. 

 Αποτροπή εφαρμογής του φαινόμενου καταστρατήγησης ωραρίου μέσω των παράνομων επιφυλακών και 
των κρουσμάτων ορισμού σε εκτέλεση παράλληλων καθηκόντων, έπειτα από παρεμβάσεις της και από 
καταγγελίες. 

 Εξαγγελία αγωνιστικών κινητοποιήσεων και παραστάσεων διαμαρτυρίας σε Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίων Νήσων, με κάλεσμα συμπαράστασης και στήριξης, σε τοπικά συνδικάτα και σωματεία εργαζομένων 
από άλλους κλάδους, για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τους υπαλλήλους και παράλληλα όπου 
προκύπτουν ευθύνες να υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές κατά παντός υπεύθυνου. 

 Αποκάλυψη των πραγματικών σκοπών των ημερίδων - εσπερίδων  που υλοποιήθηκαν από το προεδρείο της 
ένωσης μέσω αδρών χρηματοδοτήσεων, προερχόμενων από τα χρήματα μας, με προσανατολισμό την 
καλύτερη διαχείριση της καταστροφής τους, έχοντας άμεση συνέπεια στα οικονομικά της ένωσης μας. 
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 Εγγραφή στα σωματεία των μονίμων όσων συνάδελφων  Π.Π.Υ. το επιθυμούν, όπου παράνομα και 
καταχρηστικά δεν εγγράφουν οι δύο άλλες παρατάξεις που απαρτίζουν το Δ.Σ. του πρωτοβάθμιου 
σωματείου μας. 

 Άμεση επίλυση του προβλήματος των κτηριακών εγκαταστάσεων του Π.Κ. Ληξουρίου που υπέστη ζημιές από 
τις σεισμικές δονήσεις που έπληξαν το νησί και ενέργειες οι οποίες θα συντελέσουν αποφασιστικά στην 
αποφυγή της ταλαιπωρίας που βιώνουν οι υπάλληλοι του Π.Κ. Ληξουρίου Ν. Κεφαλονιάς και της έκθεσης της 
υγείας και της ασφάλειας τους σε κίνδυνο, με παράλληλη εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης 
παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες 

 Διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των μελών της ένωσης με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν σε 
εκπαιδευτική άσκηση στο Ηράκλειο Κρήτης. Απαιτώντας: α) Την προβλεπόμενη, απαιτούμενη και επαρκή 
συντήρηση, των αναπνευστικών συσκευών και των αεροσυμπιεστών, για όλες τις υπηρεσίες του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που θα περιλαμβάνει και τη σωστή ανανέωση του πεπιεσμένου αέρα αναπνοής 
των φιαλών σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας των διεθνών προτύπων, με συχνούς και αυστηρούς και 
πιστοποιημένους ελέγχους. β) Την άμεση αντικατάσταση των χαλύβδινων φιαλών των αναπνευστικών 
συσκευών, με φιάλες νέου τύπου, με σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, που μεταξύ άλλων θα παρέχουν 
μεγαλύτερη αυτονομία ατμοσφαιρικού αέρα στους χρήστες και θα μειώνουν αισθητά το βάρος μεταφοράς 
τους. γ) Έκδοση απαιτούμενων διαταγμάτων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο Π.Σ. για την 
αποτροπή επαγγελματικού κινδύνου. 
 

Συναδέλφισσες/φοι,  οι αγώνες που έχουμε κάνει ως σήμερα δεν πάνε χαμένοι. Μας γεμίζουν εμπειρία. 
Ως τώρα πίεζαν, δυσκόλευαν, καθυστερούσαν μέτρα. Όμως είναι ανάγκη να μπούμε σε νέα φάση αγώνων, 
πιο επιθετικών. Απέναντι στην πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι συμβιβασμένες δυνάμεις του κυβερνητικού - 
εργοδοτικού συνδικαλισμού,  είναι κρίσιμο οι συνάδελφοι να μην ταχθούν κάτω από αυταπάτες και διλλήματα 
αλλά και να μην υποκύψουν σε κάθε μορφής τρομοκρατία.  Έχουμε ανάγκη από ένα συνδικαλιστικό κίνημα 
απαλλαγμένο από τις δυνάμεις που φέρνουν την πολιτική της εργοδοσίας, της ΕΕ και των κυβερνήσεων, στις 
γραμμές  μας. Γι' αυτό απαιτείται ανασύνταξη του κινήματος. Ένα κίνημα που θα δίνει καθημερινό αγώνα σε 
κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε λαϊκή γειτονιά για την υπεράσπιση της ζωής και του βιοτικού επιπέδου των εργατικών 
- λαϊκών οικογενειών από τη φτώχεια και την εξαθλίωση, θα υπερασπίζεται τον άνεργο, τον απολυμένο, τον 
απλήρωτο, τον εκβιαζόμενο, θα διεκδικεί δικαιώματα. Ταυτόχρονα θα συγκεντρώνει δυνάμεις, θα τις προετοιμάζει, 
θα τις πείθει για εναντίωση και ρήξη με την ΕΕ και τον δρόμο ανάπτυξης που παρουσιάζει ως μονόδρομο το 
υπάρχον σάπιο κοινωνικοοικονομικό σύστημα σε όφελος των εκμεταλλευτών. 

Η Ε.Α.Κ.Π. καλεί  για πολλοστή φορά τους υπαλλήλους του Π.Σ. να βγάλουν συμπεράσματα για το ποιος 
υπηρετεί ποιον και μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους να ανατρέψουν τους συσχετισμούς των δυνάμεων 
για να πάρουν τα σωματεία μας αγωνιστικό προσανατολισμό και δυναμική, καταδικάζοντας και 
αφοπλίζοντας  τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό και τις πολιτικές που υπηρετεί βάζοντας έτσι 
τέλος στις μεθοδεύσεις του. 

Συναδέλφισσες/φοι, σας καλούμε στις 29 και 30 Απριλίου 2014  να συμμετέχετε μαζικά στην εκλογική 
διαδικασία και να ενισχύσετε με την ψήφο σας, το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών 
(Ε.Α.Κ.Π.). Με την επιλογή σας αυτή θα συμβάλλεται στην ανατροπή των συσχετισμών των δυνάμεων στο 
Δ.Σ. της ένωσής μας και της ομοσπονδίας. Ενισχύοντας την Ε.Α.Κ.Π. θα μπορέσουμε από καλύτερες θέσεις 
και με μεγαλύτερες δυνάμεις να παλέψουμε για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος στον 
χώρο μας, να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εργαζόμενους να 
μπορέσουμε να βάλουμε «φρένο» και να ανατρέψουμε τις αντιδραστικές  επιλογές της κυβέρνησης. Η ψήφος 
σας είναι η δύναμη σας και πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά δίνοντας την δυνατότητα στην Ε.Α.Κ.Π. από κοινού με 
εσάς να διεκδικήσουμε για να εξασφαλίσουμε ένα ουσιαστικό και αξιοπρεπές εργασιακό μέλλον συμφώνα με τις 
δικές μας ανάγκες και των οικογενειών μας και όχι συμφωνά με τις δικές τους επιδιώξεις.   
ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ …… ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΤΟΥΣ.  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. 
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( Ακολουθεί το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών ) 

 



ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 

Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ             ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ                   ΑΡΓΥΡΙΟΣ                  ΤΟΥ        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ             ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΄΄         ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

3) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ             ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ                   ΕΥΘΥΜΙΟΣ                  ΄΄         ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

4) ΠΥΡ/ΜΟΣ              ΖΑΜΠΑΤΗΣ                   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                   ΄΄         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

5) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ             ΚΑΝΕΛΛΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΄΄         ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6) ΠΥΡ/ΜΟΣ              ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ              ΣΤΥΛΙΑΝΗ                   ΄΄         ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 

7) ΠΥΡ/ΜΟΣ              ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ                  ΠΑΝΑΓΗΣ                    ΄΄         ΙΩΑΝΝΗ 

8) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ             ΠΑΓΚΑΚΗΣ                    ΛΑΜΠΡΟΣ                   ΄΄         ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

9) ΠΥΡ/ΜΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΄΄         ΙΩΑΝΝΗ 

10) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ             ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ       ΟΔΥΣΣΕΑΣ                   ΄΄         ΑΓΓΕΛΟΥ 

  11) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ             ΤΖΑΝΑΤΟΣ                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ                  ΄΄         ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

 

Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

  1) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ              ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ                   ΑΡΓΥΡΙΟΣ                  ΤΟΥ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ              ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΄΄          ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

3) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ              ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ                   ΕΥΘΥΜΙΟΣ                  ΄΄          ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

4) ΠΥΡ/ΜΟΣ               ΖΑΜΠΑΤΗΣ                   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                   ΄΄          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

5) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ              ΚΑΝΕΛΛΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΄΄          ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6) ΠΥΡ/ΜΟΣ               ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ               ΣΤΥΛΙΑΝΗ                   ΄΄         ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 

7) ΠΥΡ/ΜΟΣ               ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ                  ΠΑΝΑΓΗΣ                    ΄΄          ΙΩΑΝΝΗ 

8) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ              ΠΑΓΚΑΚΗΣ                    ΛΑΜΠΡΟΣ                   ΄ ΄         ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

9) ΠΥΡ/ΜΟΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΄΄         ΙΩΑΝΝΗ 

10) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ              ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ        ΟΔΥΣΣΕΑΣ                   ΄΄         ΑΓΓΕΛΟΥ 

  11) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ              ΤΖΑΝΑΤΟΣ                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ                   ΄΄         ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

 

Γ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ               ΧΑΛΙΚΙΑΣ                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    ΄΄       ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 



 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 


