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Ε Α Κ Π  

Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώµατος Περ/ρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης 
 

Κοµοτηνή 18 Μαΐου 2012 
 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙ∆Α ΟΤΑΝ Η ΨΗΦΟ ΣΟΥ ∆ΙΝΕΙ ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π.   
  

   Συναδέλφισσες-φοι 
   Στις 20 Μαΐου 2012 θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες της ένωσής µας για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 
∆.Σ.  και το συνέδριο της οµοσπονδίας. Οι εκλογές του σωµατείου µας πραγµατοποιούνται σε µια περίοδο όπου 
οι εργαζόµενοι της χώρας µας δέχονται ολοµέτωπη επίθεση στα εργασιακά τους δικαιώµατα από τους 
πολιτικούς εκφραστές της ντόπιας και ξένης πλουτοκρατίας µε την αγαστή συνεργασία των συµβιβασµένων 
συνδικαλιστικών ηγεσιών. 
    Από αυτή τη λαίλαπα των αντεργατικών µέτρων δεν θα µπορούσε να αποτελέσουν εξαίρεση και οι 
εργαζόµενοι στο πυροσβεστικό σώµα. 
    Είναι ακριβώς αυτή η περίοδος που πρέπει οι πυροσβέστες σε συνεργασία µαζί µε τους υπόλοιπους 
εργαζόµενους της χώρας µας να υψώσουµε το ανάστηµά µας και να βγούµε µπροστά στους αγώνες για την 
επίλυση των δίκαιων αιτηµάτων µας σύµφωνα µε τις ανάγκες των οικογενειών µας και όχι µε αυτές που 
προσπαθούν να επιβάλουν οι εφοπλιστές, βιοµήχανοι και τραπεζίτες για τα δικά τους συµφέροντα. 
    Η Ε.Α.Κ.Π. θα πρωτοστατήσει για την συνπόρευσή µας µαζί µε το αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνηµα 
προκειµένου οι αγώνες µας να έχουν προοπτική και αποτέλεσµα. 
    

   Όλο το προηγούµενο διάστηµα η Ε.Α.Κ.Π. βρέθηκε κοντά στους εργαζόµενους και τα 
προβλήµατα τους  και κατάφερε να: 
 
• Αναδείξει µια σειρά θεµάτων που απασχολούν τον εργασιακό µας χώρο όπως το µισθολόγιο, ο 
κανονισµός µεταθέσεων, το ωράριο, η υγιεινή και ασφάλεια, το βαθµολόγιο κ.α. και είναι η µόνη παράταξη 
που έχει καταθέσει ολοκληρωµένες προτάσεις για όλα τα εργασιακά θέµατα.  
 

• Ενηµερώσει έγκαιρα τους συναδέλφους για τους νόµους που ψηφίστηκαν για το ασφαλιστικό, τα 
φορολογικά, τα µισθολογικά κ.α. και τις επιπτώσεις  τους στους εργαζόµενους.  
 

• Αντισταθεί και να αποκαλύψει τις αναξιοκρατικές τροποποιήσεις για τον κανονισµό µεταθέσεων 
που προωθείτε από την φυσική και πολιτική ηγεσία και υπερασπίστηκε µε σθένος την αξιοκρατία στις 
αποφάσεις του υπηρεσιακού συµβουλίου µεταθέσεων.        
 
                                                                                   

   Η Ε.Α.Κ.Π. παρ’ όλο που δεν εκπροσωπούταν µε εκλεγµένο µέλος της στο ∆.Σ. της 
ένωσής µας έκανε παρεµβάσεις µε άµεσα αποτελέσµατα σχετικά µε: 
 

• Την υπερεργασία και τις συνθήκες εργασίας των εµπλεκοµένων συναδέλφων στις πληµµύρες του 
Έβρου µε την από 19/2/2010 έγγραφη παρέµβαση της στην φυσική και πολιτική ηγεσία. 
 

• Την υπερεργασία και τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων κατά την διάρκεια της µεγάλης 
πυρκαγιάς στον Έβρο  µε την από 27/8/2011 έγγραφη παρέµβαση της στην φυσική και πολιτική ηγεσία. 
  

•  Την διενέργεια ιατρικού ελέγχου για την κατάσταση της υγείας των εµπλεκόµενων πυροσβεστών που 
συµµετείχαν στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών στην BΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής µε την από 
26/7/2011 έγγραφη παρέµβαση της στα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα και την πολιτική ηγεσία.  
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• Αναδείξαµε µε σθένος το πρόβληµα που δηµιουργείται σε µια σειρά υπηρεσιών και κλιµακίων της 
περιφέρειάς µας από την προτεινόµενη αναδιάρθρωση του πυροσβεστικού σώµατος που ως στόχο έχει την 
συρρίκνωση των υπηρεσιών µε ότι αυτό συνεπάγεται για την άρτια πυρασφάλεια των περιοχών αυτών.  
  Το αποτέλεσµα ήταν να ενεργοποιηθούν µία σειρά από πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και να 
ασκηθούν µεγάλες πιέσεις προς την πολιτική και Φυσική Ηγεσία και καταφέραµε έτσι να ανασταλούν έστω 
και προσωρινά οι επικίνδυνοι και για την πυρασφάλεια της Περιφέρειας µας σχεδιασµοί αυτούς.  
 

  Αξιοσηµείωτο είναι και ας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι συνάδελφοι αυτό όταν θα ρίχνουν την 
ψήφο τους ότι, παρ ότι στην περιφέρεια µας υπάρχουν δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις  δεν υπήρξε 
καµία αντίστοιχη δραστηριοποίηση για τα παραπάνω ζητήµατα. ∆όθηκαν λύσεις όµως και 
δηµιουργήθηκε όλη αυτή η δυναµική αντίδρασης  για την αναδιάρθρωση του Π.Σ. από µία παράταξη που 
ούτε καν εκπροσωπείται συνδικαλιστικά στην περιφέρειας µας.   
 

   Συνάδελφοι-σσες 
   Η Ε.Α.Κ.Π. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σας καλεί στις 
εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή 20 Μαΐου 2012 να στηρίξετε µε την ψήφο σας το 
ψηφοδέλτιό της για την ανάδειξη αγωνιστών αντιπροσώπων στα όργανα της ένωσής 
µας και της οµοσπονδίας για να αρχίσει πλέον να δηµιουργείτε  προοπτική επίλυσης 
των χρόνιων προβληµάτων µας.   
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