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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΤΩΝ Π.Υ. ΚΑΙ Π.Κ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
 

  Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, 

θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε πυροσβεστικές υπηρεσίες και κλιμάκια του νομού Λακωνίας. 
 

  Η περιοδεία πραγματοποιείται, με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων για το σύνολο των 

εργασιακών ζητημάτων και κυρίως, για την ανάλυση των θέσεων και των προτάσεων της 

Ε.Α.Κ.Π., που στοχεύουν στην ενίσχυση σε αγωνιστική κατεύθυνση του πυροσβεστικού 

συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε να δοθεί διέξοδος στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι. 
 

  Η νέα μεγάλη επίθεση που αναμένεται να δεχθούμε άμεσα ως πυροσβέστες μαζί με όλους τους 

εργαζόμενους της χώρας, με την εφαρμογή του νέου πακέτου των αντεργατικών – αντιλαϊκών 

μέτρων, αποτελεί ταφόπλακα για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά και τη 

διαβίωση των οικογενειών μας. 
 

  Η σημερινή κυβέρνηση με το 3ο μνημόνιο συνεχίζει ακάθεκτα το αντιλαϊκό της έργο, 

επιχειρώντας παράλληλα να ολοκληρώσει ότι δεν πρόλαβαν να εφαρμόσουν οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις, ενώ συνεχίζει προκλητικά να προσφέρει πακτωλούς χρημάτων, στους μεγάλους 

επιχειρηματικούς και τραπεζικούς ομίλους. 
  

  Ενώ έχουμε υποστεί τις δυσβάσταχτες συνέπειες των δύο προηγούμενων μνημονίων, επέρχονται 

νέες μειώσεις στο εισόδημα, νέο χτύπημα στα εργασιακά, ασφαλιστικά, και κοινωνικά 

δικαιώματα, συρρίκνωση και κατάργηση των υπηρεσιών μας, συνεχής κινητικότητα για 

κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού του Π.Σ. 
 

  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι καλείστε με την παρουσία σας, τις επισημάνσεις και τις 

προτάσεις σας, να συμβάλλεται στην επιτυχία μιας ακόμη πρωτοβουλίας της Ε.Α.Κ.Π. 
  

  Συνεχίζουμε κόντρα στην αδράνεια και το συμβιβασμό, που επιχειρούν να μας επιβάλλουν οι 

εκάστοτε κυβερνήσεις και οι συνδικαλιστικοί υπερασπιστές τους προκειμένου να σιωπήσουμε 

και να μην αντισταθούμε στα νέα δεινά που μας ετοιμάζουν, αλλά και να παλέψουμε για να 

ανακτήσουμε τις απώλειές και τα δικαιώματα μας, που κατακτήθηκαν με πολύχρονους αγώνες 

και θυσίες. 

  Συνεχίζουμε γιατί πιστεύουμε, ότι μόνο με την οργανωμένη δράση μας σε συνδυασμό με τη 

συμβολή μας στους αγώνες όλων των εργαζομένων, θα μπορέσουμε να ανακόψουμε αυτήν την 

νέα λαίλαπα.  

  Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε σε όποια υπηρεσία και να υπηρετείτε, να είστε παρών σε 

κάποια από τις επισκέψεις των μελών της Ε.Α.Κ.Π., που θα πραγματοποιηθούν κατά την 

διάρκεια της περιοδείας στην περιοχή σας.  
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Το  πρόγραμμα της περιοδείας έχει ως εξής : 
 

 

1η       Ημέρα       Πέμπτη        17          Δεκεμβρίου 
 

                       Π.Κ.     Νεάπολης  Βοιών           Ω/        17.30 

 

                                 Π.Υ.     Μολάων                            Ω/        20.00 

 
 

2η     Ημέρα        Παρασκευή      18       Δεκεμβρίου 
 

                                       Π.Υ.     Σπάρτης                            Ω/        09:00 

 

                                   Π.Υ.     Γυθείου                             Ω/        11:30 

 

                                   Π.Υ.     Αρεόπολης                        Ω/        13:30 
 

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 

 


