
  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν      
   .        Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος           .                                                                                   
          Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974499891- 6978520351-  6976860551, Web site WWW.eakp.gr, E mail: info@eakp.gr                   

        Αθήνα  24  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012                  

                                                                         ΠΡΟΣ :  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  

                                                                                   Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος             

                                                                                    Νοµού Χανίων  
 

                                                                    Κοιν/ση: Μέλη της Ένωσης  
   
     Αγαπητοί συνάδελφοι & συναγωνιστές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ. Νοµού Χανίων, η 
Ε.Α.Κ.Π. εκφράζει τις θερµές της ευχαριστίες για την οικονοµική στήριξη της προσπάθειας που καταβάλει µε 
στόχο την ουσιαστική και υπεύθυνη ενηµέρωση των εργαζοµένων του κλάδου.   
   Η απόφαση του συνδικαλιστικού σας οργάνου για την στήριξη των δράσεων της Ε.Α.Κ.Π., όπως αλώστε έχει 
γίνει και στο παρελθόν, επιβεβαιώνει για µία ακόµη φορά τον βαθµό συνειδητοποίησης που διακατέχει τους 
αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων της Ένωσης σας, που αναµφίβολα αντανακλά και την δική τους 
ωριµότητα και συνειδητή στάση απέναντι στα συνδικαλιστικά δρώµενα του κλάδου µας.  
 

   Η Ένωση σας έχει αποδείξει επανειληµµένα µε:  

• Τις δεκάδες παρεµβάσεις της για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των µελών της, όταν 
παραβιάζονται εργασιακά τους δικαιώµατα.  

• Την µαζική της παρουσία στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κλάδου, παρά τις  αντικειµενικές 
δυσκολίες που αντιµετωπίζει λόγω απόστασης, συγκοινωνιακών προβληµάτων και της οικονοµικής 
επιβάρυνσης που συνεπάγεται αυτό ( ακόµη και όταν απείχαν τα περισσότερα πρωτοβάθµια σωµατεία που δεν 
αντιµετώπιζαν παρόµοια προβλήµατα ), ότι υπερασπίζεται επάξια τον ρόλο του υπεύθυνου αγωνιστικού 
συνδικαλιστικού οργάνου.  
     Για την Ε.Α.Κ.Π. η κίνηση σας αυτή υπό τις παρούσες οικονοµικές συγκυρίες, έχει ιδιαίτερη σηµασία. 
Αποτελεί έµπρακτη αναγνώριση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα στελέχη της στον αγώνα που δίνουν σε 
καθηµερινή βάση για να µην µειωθεί στο ελάχιστο η άµεση ενηµέρωση προς στους εργαζόµενους του Π.Σ. 
µέσω της αποστολής φαξ σε κάθε γωνιά της χώρας, της ιστοσελίδας, των έντυπων περιοδικών εκδόσεων και 
των περιοδειών στους χώρους δουλειάς.   
 

   Η δράση της Ε.Α.Κ.Π. αποδεικνύει ότι, µεταξύ αυτής και των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισµού 
που έχουν την ευθύνη των διοικήσεων των περισσότερων πρωτοβάθµιων σωµατείων και της Οµοσπονδίας, 
υπάρχει τεράστια απόσταση σε επίπεδο προθέσεων, θέσεων, δράσης και αγωνιστικότητας. Την στιγµή 
µάλιστα που ενώ διαχειρίζονται τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τις εισφορές των µελών τους δεν παρέχουν 
ούτε την στοιχειώδη ενηµέρωση, αλλά και δεν παρουσιάζουν ούτε την στοιχειώδη παρεµβατικότητα για την 
επίλυση των προβληµάτων τους, σε αντίθεση µε την Ε.Α.Κ.Π. που µε οικονοµικούς πόρους µόνο από το 
υστέρηµα των στελεχών της, καλύπτει όλο αυτό το φάσµα δραστηριοτήτων.  
 

   Η  Ε.Α.Κ.Π. πιστεύει ακράδαντα ότι ο ενηµερωµένος εργαζόµενος γίνεται πιο διεκδικητικός πιο υπεύθυνος 
σε σχέση µε τα δικαιώµατα του και τις υποχρεώσεις του και δεν γίνεται έρµαιο των αντεργατικών µεθοδεύσεων 
από όπου και  εάν προέρχονται. Η έλλειψη ενηµέρωσης τον κρατά στην άγνοια και το σκοτάδι, κάνοντας τον 
ευάλωτο απέναντι στις κάθε λογής καταστρατηγήσεις και αυτό το γνωρίζουν καλά οι κολαούζοι του 
κυβερνητικού συνδικαλισµού που θέλουν τους εργαζόµενους υποταγµένους στην πολιτική των κοµµατικών τους 
κηδεµόνων και απλούς ψηφοφόρους τους.   
 

   Αγαπητοί συνάδελφοι – συναγωνιστές, η παράταξή µας δεσµεύεται ότι θα συνεχίζει αταλάντευτα τον 
αγώνα µέχρι την οριστική επίτευξη των στόχων της, όπως παρουσιάζονται στο πλαίσιο αιτηµάτων και στο 
διεκδικητικό της πλαίσιο, σε κοινή δράση µε την Ένωσή σας και όλους τους συναδέλφους που πιστεύουν στην 
αναγκαιότητα της ανατροπής των αρνητικών συσχετισµών στην Οµοσπονδία και τις περισσότερες 
πρωτοβάθµιες ενώσεις, µε την αποδυνάµωση του κυβερνητικού συνδικαλισµού και την ισχυροποίηση του 
ταξικού πόλου στο πυροσβεστικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Στη βάση αυτή απευθύνει κάλεσµα εν όψει των 
επερχόµενων εκλογών, για στήριξη των αγωνιστικών ψηφοδελτίων  της, σε όλα πρωτοβάθµια σωµατεία 
της χώρας. 
 

                                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Α.Κ.Π. 
                                                             Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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