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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

    Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, η Ε.Α.Κ.Π. Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας µπροστά στα οξυµµένα 
προβλήµατα που χρόνια τώρα ταλανίζουν τον κλάδο µας αλλά και εν αναµονή αρνητικών εξελίξεων µιας σειράς 
σοβαρών ζητηµάτων που µας απασχολούν θα πραγµατοποιήσει επίσκεψη σε Π.Υ. και Π.Κ. της περιφερείας 
µας στις 19 & 20 Μαρτίου 2012. 
   Σε µια δύσκολη περίοδο για όλους τους εργαζόµενους της χώρας µας όπου κατακτήσεις όλων των 
προηγούµενων δεκαετιών ανατρέπονται εν ριπή οφθαλµού, δικαιώµατα και κοινωνικές παροχές οι οποίες 
κατακτήθηκαν µε µεγάλες θυσίες από τον Ελληνικό λαό, ισοπεδώνονται στο όνοµα του κέρδους των ντόπιων και 
ξένων κεφαλαιοκρατών, προκειµένου να βγουν αλώβητοι από την οικονοµική κρίση που οι ίδιοι δηµιούργησαν. 
Αυτή ακριβώς την περίοδο κανένας δεν πρέπει να µένει αµέτοχος. Όλοι πρέπει να συµβάλουµε στην 
ενδυνάµωση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος και την αποδυνάµωση του κυβερνητικού συνδικαλισµού, 
αποκαλύπτοντας την διατεταγµένη του υπηρεσία στην συντονισµένη προσπάθεια που γίνεται για την εφαρµογή 
της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής από τα κόµµατα της συγκυβέρνησης και των συµµάχων τους.  
   Η οργάνωση µαζικών αγωνιστικών αντιδράσεων από το σύνολο των λαϊκών στρωµάτων που κτυπιούνται 
ανελέητα από αυτήν την πολιτική, είναι η µόνη αποτελεσµατική απάντηση απέναντι στην συµµαχία του 
κεφαλαίου και των στυλοβατών του, προκειµένου να διεκδικήσουµε και να υπερασπιστούµε το δικαίωµα µας 
στη ζωή. 
  Εµείς τα µέλη της Ε.Α.Κ.Π. τούτες τις δύσκολες ηµέρες πιστεύουµε πως κανένας δεν περισσεύει και 
απευθύνουµε κάλεσµα σε όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν στις συγκεντρώσεις κατά υπηρεσία 
προκειµένου να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος και προβληµατισµός σχετικά µε τα εργασιακά µας θέµατα.  
 

                                    Το πρόγραµµα των επισκέψεων έχει ως έξεις: 
 

                                                             1η ΗΜΕΡΑ 19- 3- 2012 
 

                     Π.Υ.  6η  ΕΜΑΚ                                               Ω/ 08:30 
 

                     ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                                      Ω/ 11:00 
 

                     Π.Υ.  1ος ΠΑΤΡΩΝ                                          Ω/ 13:30 
 

                     Π.Υ.  ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ                              Ω/ 16:00 
 

                     Β.Ι.Π.Ε.  ΠΑΤΡΩΝ                                          Ω/ 18:00 
 

                     Π.Υ.  ΑΙΓΙΟΥ                                                   Ω/ 21:00  
 

                                                           2η  ΗΜΕΡΑ  20- 3- 2012 
 
                     Π.Υ.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                    Ω/ 08:30 
 

                     Π.Υ.  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                       Ω/ 11:00 
 

                     Π.Υ.  ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                             Ω/ 13:30 
 

                     Π.Κ.  ΘΕΡΜΟΥ                                              Ω/ 17:00 
 

                     Π.Υ.  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                       Ω/ 20:00 
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