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Πάτρα 7 Απριλίου 2016

Προς: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
Λευκάδας – Κεφαλληνίας – Ζακύνθου

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (Ε.Α.Κ.Π.) ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις 21 και 22 Απριλίου καλούμαστε να εκλέξουμε, μέσω των αρχαιρεσιών του σωματείου μας,
εκπροσώπους στα συνδικαλιστικά μας όργανα.
Αυτές οι εκλογές, πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον που και εμείς οι εργαζόμενοι στο
Πυροσβεστικό Σώμα νιώθουμε στο πετσί μας καθημερινά τις συνέπειες των αντεργατικών
πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων, που συνεχίζουν να εφαρμόζονται και να
συμπληρώνονται από την σημερινή κυβέρνηση.
Το επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. σχεδιάζει νέα επίθεση στα
δικαιώματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αναμένεται ο νόμος για το φορολογικό ασφαλιστικό, η ψήφιση του οποίου έχει καθυστερήσει σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τις μεγάλες
κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Επίσης, αναμένονται νέα επώδυνα μέτρα που θα περιλαμβάνουν
νέες περικοπές για μισθούς και συντάξεις, περαιτέρω συρρίκνωση κρατικών δομών σε υγεία,
πρόνοια, παιδεία, αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο κ.α.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, από όλα τα παραπάνω μέτρα, εμείς οι πυροσβέστες δεν έχουμε
εξαιρεθεί, όπως ψευδώς μας έλεγαν οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών μας οργάνων. Δεν έχουμε
εξαιρεθεί από τις μεγάλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις με μειώσεις 30% - 50%.
Κουρεύτηκαν τα αποθεματικά, συγχωνεύτηκαν τα επικουρικά μας ταμεία, καθιερώθηκε η ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος, πετσοκόπηκε το εφάπαξ. Η κυβέρνηση ήδη έχει δηλώσει ότι θα
επανεξεταστούν από μηδενική βάση όλα τα ειδικά μισθολόγια προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέες
μειώσεις στους μισθούς μας.
Οι δαπάνες για το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις και παραμένουν
καθηλωμένες στα ίδια χαμηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετικά
εργασιακά δικαιώματα στην υπηρεσία μας. Υπάρχουν χιλιάδες κενά στο προσωπικό, μεγάλες
ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, με γερασμένο το στόλο των αυτοκινήτων. Δεν λαμβάνουμε
όπως θα έπρεπε ατομικά είδη αντιπυρικής προστασίας και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να
καλύπτουμε από την τσέπη μας αυτές τις ελλείψεις. Είναι εκτεταμένο το φαινόμενο των απλήρωτων
ωρών υπηρεσίας, είναι δε πολύ μεγάλος ο αριθμός των οφειλόμενων ρεπό. Συνεχώς
εντατικοποιούνται οι συνθήκες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας, με συνέπεια την αύξηση των
πιθανοτήτων πρόκλησης ατυχήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν αυξηθεί οι θάνατοι και
τραυματισμοί συναδέλφων.
Οι ευθύνες του προεδρείου της Ένωσής μας (Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών που
πρόσκεινται στην Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών πρώην ΠΑΣΚ.Π.) και των
συμπορευόμενων συμβούλων της Ανεξάρτητης Κίνησης Πυροσβεστών (πρόσκεινται στην
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.) για όλα τα παραπάνω, είναι μεγάλες. Η στάση τους απέναντι στις πολιτικές που μας
εξαθλιώνουν όλα αυτά τα χρόνια, χαρακτηρίζεται από τον συμβιβασμό και την υποταγή στις
κατευθύνσεις και στις επιλογές των εκάστοτε κυβερνήσεων. Πρόσφατο παράδειγμα, η αποκάλυψη
από την Ε.Α.Κ.Π. των μεθοδεύσεων του προεδρείου της Ομοσπονδίας που αφορούν την πρότασή

του για τον κανονισμό μεταθέσεων, την οποία αποδέχονται το προεδρείο της Ένωσής μας δηλαδή οι
εκλεγμένοι του Ενιαίου Ενωτικού Ψηφοδελτίου Πυροσβεστών (που πρόσκεινται στην Προοδευτική
Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών πρώην ΠΑΣΚ.Π.) και οι εκλεγμένοι της Ανεξάρτητης Κίνησης
Πυροσβεστών (πρόσκεινται στην Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.).
Αποδέχονται δηλαδή την αφαίρεση βασικών δικαιωμάτων των πυροσβεστών, με μεγάλες
ανατροπές στον οικογενειακό τους προγραμματισμό και νέες σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.
Επίσης, η θέση τους για την δημιουργία επαγγελματικού ταμείου επικουρικής ασφάλισης ή
αυτοδιαχειριζόμενου, την οποία υπερασπίστηκαν και προσπάθησαν να προχωρήσουν το διάστημα
που μεσολάβησε, φανερώνει την απόλυτη εναρμόνιση τους με τις πολιτικές που προωθούνται
διαχρονικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση από την μόνη λύση
που ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων, που είναι η καθολική δημόσια κοινωνική
ασφάλιση.
Πιστεύουμε ότι το προεδρείο (Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών (που πρόσκεινται στην
Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών πρώην ΠΑΣΚ.Π.) χρησιμοποιεί το σωματείο μας, με
την ανοχή των εκλεγμένων της Ανεξάρτητης Κίνησης Πυροσβεστών (πρόσκεινται στην
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), για εκδούλευση και εξαγορά συνειδήσεων κάνοντας μικροπολιτική, πατώντας πάνω
στις ανάγκες των εργαζομένων (αποτελεί κοινό μυστικό η ομολογία υποψηφίων της παράταξης που
διοικεί το σωματείο μας, ότι «μπήκαν» στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο για να πάρουν αποσπάσεις ή να
μην μετατεθούν). Εξαντλεί την δράση του και την αγωνιστικότητά του σε ενέργειες που εκφυλίζουν
και υπονομεύουν τον ρόλο του σωματείου μας, αντί να μας οργανώνει και να διεκδικούμε όλα όσα
επιβάλλουν οι σύγχρονες ανάγκες μας.
Όσον αφορά το γεγονός της μη κατάθεσης ψηφοδελτίου από την πλευρά της Ανεξάρτητης Κίνησης
Πυροσβεστών (πρόσκεινται στην Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), η Ε.Α.Κ.Π. θεωρεί ότι, η εξέλιξη αυτή
καταδεικνύει τις διεργασίες αναμόρφωσης που γίνονται και στο συνδικαλιστικό μας χώρο,
παράλληλα με τις προσπάθειες αλλαγής του πολιτικού σκηνικού, εξαιτίας των αδιεξόδων των
πολιτικών που εφαρμόζονται, αλλά και της αφόρητης πίεσης των εργαζομένων και της Ε.Α.Κ.Π.,
προς τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις που ηγούνται στον κλάδο μας (Προοδευτική
Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών [πρώην ΠΑΣ.Κ.Π.] και Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.).
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας με δεδομένη την αδράνεια του
προεδρείου, δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα. Ανέδειξε με τις παρεμβάσεις της, τα προβλήματα
που μας απασχολούν, καθώς και τις αιτίες τους, στην υπηρεσία και στην ζωή μας γενικότερα.
Επιγραμματικά αναφέρουμε τις παρεμβάσεις μας για τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες Π.Κ. Ληξουρίου – Π.Υ. Αιγίου – Π.Κ. Βασιλικής λόγο σεισμών, όπου
με τις πρωτοβουλίες της ΕΑ.Κ.Π. ενεργοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι και η τοπική κοινωνία (αφορά
το Π.Κ. Βασιλικής) και με παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο υπηρεσιακό, όσο και σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης, έφεραν αποτέλεσμα, αφού όπως έχουμε ενημερωθεί, εγκρίθηκε κονδύλι για την
επισκευή του Π.Κ. Βασιλικής. Επίσης, αναδείξαμε με παρεμβάσεις μας την αναγκαιότητα της
διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας στα συμβάντα, παρεμβήκαμε σε περιπτώσεις παράνομων
επιφυλακών και περικοπών ρεπό κ.α.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, απευθυνόμενοι σε εσάς με ειλικρίνεια και εντιμότητα, σας καλούμε
να απομονώσετε τις πρακτικές του σημερινού προεδρείου και των συνοδοιπόρων του, να κρατήσετε
μακριά φόβους και αναστολές και να ενώσετε τις φωνές σας, τις αγωνίες σας και τις προσδοκίες
σας με τις αταλάντευτες, συνεπείς, αγωνιστικές δυνάμεις της Ε.Α.Κ.Π. και με οδηγό το πλαίσιο
αιτημάτων της, να διεκδικήσουμε αυτά που ανήκουν σε εμάς και τις οικογένειές μας, για μια
καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
Με Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση – Αξιοπρέπεια, υψώνουμε τείχη στον κυβερνητικό συνδικαλισμό
και παίρνουμε την υπόθεση του αγώνα στα χέρια μας.
Ενισχύουμε – Δυναμώνουμε την φωνή της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας στην Ένωσή μας και στην Ομοσπονδία

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ε.Α.Κ.Π.
.Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κιν. 6976860551 - 6974385911 - 6972929122 - 6973357660
fax: 2674022211 web site: www. eakp.gr, Email: eakp1999@gmail.com
ΠΑΤΡΑ

05 ΑΠΡΙΛΗ 2016

ΠΡΟΣ: Την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Πάτρας
της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες στις 21 & 22 Απρίλη 2016.
Σας υποβάλουμε αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων της παράταξής μας για τις αρχαιρεσίες
εκλογής:
Α) Διοικητικού Συμβουλίου
Β) Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία
Γ) Εξελεγκτικής Επιτροπής
Σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις και κατά απόλυτης αλφαβητικής σειρές η σύσταση του
ψηφοδελτίου έχει ως εξής:

Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ
2) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ
3) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ
4) ΠΥΡ/ΜΟΣ
5) ΠΥΡ/ΜΟΣ
6) ΠΥΡ/ΜΟΣ
7) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ
8) ΠΥΡ/ΜΟΣ
9) ΠΥΡ/ΜΟΣ
10) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ

(14430)
(13382)
(13423)
(13504)
(10404)
(13100)
(13837)
(12826)
(13209)
(08997)

ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΖΑΜΠΑΤΗΣ
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
ΠΑΓΚΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΑΡΙΝΟΣ
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

11) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ (14984) ΤΖΑΝΑΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
¨
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
¨
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
¨
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
¨
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
¨
ΙΩΑΝΝΗ
¨
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
¨
ΙΩΑΝΝΗ
¨
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
¨
ΑΓΓΕΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

¨

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ
2) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ
3) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ
4) ΠΥΡ/ΜΟΣ
5) ΠΥΡ/ΜΟΣ
6) ΠΥΡ/ΜΟΣ
7) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ
8) ΠΥΡ/ΜΟΣ
9) ΠΥΡ/ΜΟΣ
10) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ

(14430)
(13382)
(13423)
(13504)
(10404)
(13100)
(13837)
(12826)
(13209)
(08997)

ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΖΑΜΠΑΤΗΣ
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
ΠΑΓΚΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΑΡΙΝΟΣ
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

11) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ (14984) ΤΖΑΝΑΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
¨
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
¨
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
¨
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
¨
ΠΑΝΑΓΗΣ
¨
ΛΑΜΠΡΟΣ
¨
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
¨
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ ¨
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
¨
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

¨

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Γ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ (10415) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Για την Ε.Α.Κ.Π.

¨

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ε.Α.Κ.Π.
.Της Ένωσης

Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος Περ/ρειας

Δυτικής Ελλάδας.

Κιν. 6976860551 - 6974385911 6972929122
- 6973357660
fax: 2674022211 web site: www. eakp.gr Email: eakp1999@gmail.com
ΠΑΤΡΑ

08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣ: Τους συναδέλφους των περ/ρειων Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΗ 2016
Π.Υ.
Π.Κ.
Π.Υ.
Π.Κ.
2Ος Π.Σ.

ΑΙΓΙΟΥ
ΑΚΡΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

Ω/
Ω/
Ω/
Ω/
Ω/

09:00
11:30
14:00
17:00
19:30

Ω/
Ω/
Ω/
Ω/
Ω/

09:00
11:30
13:30
17:30
20:00

Ω/
Ω/
Ω/
Ω/
Ω/

08:30
11:00
13:30
17:00
19:30

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΗ 2016
Π.Υ. Π/Α
Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ.
1Ος Π.Σ.
6Η Ε.Μ.Α.Κ.
Π.Υ

ΑΡΑΞΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΗ 2016

Π.Υ.
Π.Υ.
Π.Υ.
Π.Κ.
Π.Υ.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΗ 2016

1ος Π.Υ.
Π.Υ.
Π.Κ.

ΠΑΤΡΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΛΑΤΙΩΝ

Ω/ 09:00
Ω/ 13:30
Ω/ 16:30

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΗ 2016
Π.Κ.
Π.Κ.

ΙΘΑΚΗΣ
ΣΑΜΗΣ

Ω/ 09:30
Ω/ 15:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΗ 2016
Π.Κ.
Π.Υ.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Ω/ 08:30
Ω/ 11:30

