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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έπειτα από πρόσκληση της Ε.Υ.Π.Σ. Χανίων, θα παραστεί µε
αντιπροσωπεία της στις διεργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του σωµατείου, στις 3 Οκτωβρίου 2012.
Με αφορµή τη συγκεκριµένη επίσκεψη, η Ε.Α.Κ.Π. θα πραγµατοποιήσει για 2η φορά περιοδεία στις
πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφερειακής ∆ιοίκησης Κρήτης, στις 3, 4 και 5 Οκτωβρίου.
Στόχος της περιοδείας είναι η περεταίρω ενίσχυση σε αγωνιστική κατεύθυνση του πυροσβεστικού
συνδικαλιστικού κινήµατος και στην περιοχή της Κρήτης, συµβάλλοντας στην απαιτούµενη ριζοσπαστική
ανασύνταξη των συνδικαλιστικών οργάνων στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώµατος, ως µοναδική διέξοδο
στα οξυµµένα προβλήµατα που ταλανίζουν τους υπαλλήλους του, όπως και όλους τους εργαζόµενους της
χώρας.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι καλείστε µε την παρουσία σας, τις επισηµάνσεις και τις προτάσεις σας, να
συµβάλλεται στην επιτυχία της πρωτοβουλίας της Ε.Α.Κ.Π. κόντρα στην αδράνεια και το συµβιβασµό που
επιχειρούν να µας επιβάλλουν, προκειµένου να σιωπήσουµε και να µην αντισταθούµε στα νέα δεινά που µας
ετοιµάζουν.
Σε µια εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιµη περίοδο που ανατρέπονται ολόγυρα µας εργασιακά δικαιώµατα
κατακτηµένα µε πολύχρονους αγώνες και θυσίες, δεν επιτρέπεται καµία ανοχή σε συµβιβασµένες ηγεσίες, σε
όλα τα επίπεδα του συνδικαλιστικού κινήµατος.
Η παθητική στάση για τα προβλήµατα µας δεν ενθαρρύνει µόνο τις κυβερνήσεις που εναλλάσσονται στην
εξουσία, αλλά και τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισµού που έχουν συµβάλλει στην επέλαση
της βάρβαρης – ταξικής – αντιλαϊκής πολιτικής.
Χωρίς την πολύτιµη βοήθεια τους καµία κυβέρνηση δεν θα µπορούσε να περάσει τα αντεργατικά της
µέτρα σε βάρος µας.
Για τους λόγους αυτούς σας καλούµε σε όποια υπηρεσία και να υπηρετείται, να είστε παρών σε κάποια από
τις επισκέψεις των µελών της Εκτελεστικής Γραµµατείας της παράταξης, που θα πραγµατοποιηθούν κατά
την διάρκεια της περιοδείας στην περιφέρεια σας.
Το πρόγραµµα της τριήµερης περιοδείας έχει ως εξής :
1η Ηµέρα : Τετάρτη 3 Οκτωβρίου
Π.Υ.
Π.Υ.
Π.Υ.
Π.Υ.

Βρυσσών
Π/Α Σούδας
Κισσάµου
Χανίων

2η Ηµέρα : Πέµπτη
Π.Υ.
Ρεθύµνου
ος
1 Π.Σ. Ηρακλείου
3ος Π.Σ. Ηρακλείου
2ος Π.Σ. Ηρακλείου
4ος Π.Σ. Ηρακλείου
Π.Κ.
Χερσονήσου

Ω/ 08.00
Ω/ 10.30
Ω/ 13.30
Ω/ 16.00
4 Οκτωβρίου
Ω/ 08.00
Ω/ 10.30
Ω/ 12.30
Ω/ 14.30
Ω/ 17.30
Ω/ 20.00

3η Ηµέρα : Παρασκευή 5 Οκτωβρίου
Π.Υ.
Αγίου Νικολάου
Ω/ 08.30
Π.Κ.
Σητείας
Ω/ 11.00
Π.Υ.
Ιεράπετρας
Ω/ 13.30
Π.Κ.
Επισκοπής
Ω/ 17.00

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραµµατεία

