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   ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
Όπως όλος ο λαός έτσι κι εμείς οι πυροσβέστες βιώνουμε καθημερινά τις αρνητικές συνέπειες της

αντιλαϊκής πολιτικής που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζουν πιστά όλα τα κόμματα που
βρέθηκαν διαχρονικά στη διακυβέρνηση της χώρας μας.

Πέρα από τις γενικότερες αντεργατικές πολιτικές που τσακίζουν την ζωή όλων των εργαζομένων και
των συνταξιούχων μαζί και  την δική μας,  εμάς τους πυροσβέστες μας αφορούν εκτός των άλλων
προβλήματα όπως: 

 Οι συνεχείς μειώσεις των αποδοχών μας μέσω: Της φορομπηχτικής πολιτικής, της αύξησης των
κρατήσεων, της κατάργησης των μισθολογικών προαγωγών και της πέμπτης αποζημίωσης για
πέραν του πενθημέρου εργασία. 

 Η καταστρατήγηση του ωραρίου μας με την συνεχόμενη υπερεργασία και τις εξαντλητικές,
παράνομες πολλές φορές επιφυλακές.

 Οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού που συνεχίζουν να υφίστανται και  καθιστούν μειωμένη
την επιχειρησιακή δυνατότητα του Π.Σ. και ανύπαρκτη τη δυνατότητα ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος για  όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που επιχειρούν.

 Το  σπάσιμο  του  αμετάθετου  που  εγκαινιάστηκε  από  την  περσινή  περίοδο  με  δεκάδες
μεταθέσεις και μετακινήσεις συναδέλφων, για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων
και την υποτυπώδη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. 

 Η συνεχής καταστρατήγηση του κανονισμού, κυρίως με τις αποσπάσεις, που αποτελούν και
τον μόνο λόγο συνδικαλιστικής επιβίωσης των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού,
τις οποίες αξιοποιούν ως εργαλείο χειραγώγησης και απόσπασης ψήφων, καταπατώντας την
αξιοκρατία και την ισονομία που καθιερώθηκε με αγώνες του αγωνιστικού συνδικαλιστικού
κινήματος στο Π.Σ. από το 1996.  

 Οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μας στις
Π.Υ. των αεροδρομίων της fraport και των κοινοπραξιών των οδικών αξόνων. 

 Η έλλειψη  μέτρων  προστασίας  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  μας,  η  μη  εφαρμογή  των
σχετικών διατάξεων και η έλλειψη καθαριότητας σε πολλές Π.Υ. και Π.Κ. 

 Η  συνέχιση  της  εργασιακής  ανασφάλειας  για  εκατοντάδες  συμβασιούχους  και  πενταετείς
συναδέλφους.   

   Όλα αυτά τα προβλήματα όμως υφίστανται, γιατί οι κυβερνήσεις βρίσκουν στηρίγματα στις
« συνδικαλιστικές » πλειοψηφίες σαν  και αυτές που χρόνια τώρα είχαμε και στην Ένωσή μας, οι
οποίες εκμεταλλευόμενες την δική σας ανοχή και προτάσσοντας την εν λευκώ εμπιστοσύνη  που
τους παρέχει  η  δική σας ψήφος, έχουν ξεπουλήσει κάθε εργασιακό μας δικαίωμα. 
  Για όλα τα παραπάνω προβλήματα όμως ΜΟΝΗ της η Ε.Α.Κ.Π. έδωσε την μάχη με δεκάδες
παρεμβάσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας ακόμη και μέσα στην αντιπυρική περίοδο και τα
ανέδειξε με τον καταλληλότερο τρόπο, όπως και μέσω της ημερίδας που διοργάνωσε πρόσφατα
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και οι εξελίξεις την δικαιώνουν πολύ γρήγορα. 
  Όλες οι άλλες παρατάξεις και οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στα Δ.Σ. των  Ενώσεων και της
Ομοσπονδίας, σταθερές  στις « αρχές »  του ξεπουλήματος των εργασιακών δικαιωμάτων και με
πείσμα που « σκάει » γάιδαρο, αρνούνται την οποιαδήποτε αγωνιστική πρωτοβουλία που θα
διατάρασσε την κοινωνική συναίνεση που έχει ανάγκη η κυβέρνηση, για να υλοποιήσει πλήρως
τα  «  συμφωνηθέντα  »  προς  όφελος  αυτών  που  τις  ζημιές  από  τις  διαχρονικές  επενδυτικές
αρπαχτές τους  τις ονόμασαν « εθνικό χρέος » και το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων
αναπτυξιακά εργαλεία.        
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Η Ε.Α.Κ.Π.  θεωρεί  πως  μπροστά σε  όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα αλλά και  τα  τόσα άλλα

καθημερινά που μας απασχολούν στις  υπηρεσίες που εργαζόμαστε,  αναδεικνύεται η αναγκαιότητα
όλοι οι πυροσβέστες ενωμένοι, μόνιμοι, πενταετείς και εποχικοί να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε
τις ενέργειές μας σε αγωνιστική κατεύθυνση για  την επίλυσή τους, υψώνοντας τοίχοι στις πολιτικές
που τα δημιουργούν και τα συντηρούν.

Εμπόδιο σ’ αυτή την κατεύθυνση μπαίνουν όλες εκείνες οι δυνάμεις που με την τακτική τους ρίχνουν
νερό  στο  μύλο  της  πολυδιάσπασης  των  εργαζομένων,  με  αποτέλεσμα  την  αποδυνάμωση  του
συνδικαλιστικού  κινήματος.  Στην  Ε.Υ.Π.Σ.  Δυτικής  Ελλάδας  το  απερχόμενο  προεδρείο  και  η
πλειοψηφούσα παράταξη, που χρησιμοποιούν κατά τα άλλα τον ψευδεπίγραφο τίτλο Ενιαίο Ενωτικό
Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών, με την προκλητική άρνησή τους να εγγράψουν ως μέλη της Ένωσής
μας τους συναδέλφους Π.Π.Υ., απέδειξαν περίτρανα το ρόλο που έρχονται να εκπληρώσουν στην
κατεύθυνση αυτή και πως εννοούν την ενότητα και την ενιαία έκφραση. 

Η Ε.Α.Κ.Π. στάθηκε στο πλευρό των συναδέλφων ( όπως έκανε άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια )
στηρίζοντας την πάγια θέση της για την εγγραφή των Π.Π.Υ. και στην Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας.
Με  την  τοποθέτηση  του  εκπροσώπου  της  στο  Δ.Σ.  που  πραγματοποιήθηκε  την  23-3-2018,
κατέρρευσαν όλα τα σαθρά και ανυπόστατα επιχειρήματα τόσο του προέδρου, όσο και του νομικού
συμβούλου  της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  και  υπεραμύνθηκε  αυτή  και  μόνο  αυτή του  δικαιώματος  των
συναδέλφων Π.Π.Υ. να είναι μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας. 

Αυτό  το  δικαίωμα  υπερασπίστηκε  έμπρακτα  ΜΟΝΟ  η  Ε.Α.Κ.Π.,  μέσω  του  εκλεγμένου
εκπροσώπου της, κατά την διάρκεια της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν
πενταετείς συνάδελφοι μας και δικαιώθηκε ένας μεγάλος αριθμός εξ’ αυτών. 

Επειδή όμως είναι θέμα αρχών για την παράταξή μας η ενιαία συνδικαλιστική έκφραση όλων των
πυροσβεστών μέσα από ένα κοινό σωματείο και η  προστασία της καταστατικής λειτουργίας των
συνδικαλιστικών οργάνων, η Ε.Α.Κ.Π. κατέθεσε ΕΝΣΤΑΣΗ στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
κατά  των  αποφάσεων  του  έκτακτου  Δ.Σ.  και  της  Γενικής  Συνέλευσης  παρωδίας
( δείτε στην ιστοσελίδα της παράταξης www.eakp.gr ). 

Είναι  προφανές,  ότι  όλη  αυτή  η  προσπάθεια  του  απερχόμενου  προεδρείου  της  Ένωσης  είχε  ως
αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση των « καρεκλών » του, για να συνεχίσει με την απραγία του την
στήριξη του στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, όπως απλόχερα στήριζε και τις πολιτικές των
προηγούμενων κυβερνήσεων.  Αυτήν την σκοπιμότητα επιδιώκει να εξυπηρετήσει η άρνηση του να
μην  στηθούν  κατ’  εξαίρεση  με  όλη  την  υπόλοιπη  περιφέρεια,  κάλπες  στην    Λευκάδα   &  την
Αμφιλοχία.  

Είναι  μια  προσπάθεια  που  γίνεται  υπό  το  κράτους  πανικού,  τώρα  που  διαπιστώνει  ότι  η
σημερινή  κυβέρνηση  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  –  ΑΝ.ΕΛ.,  επέλεξε  να  δημιουργήσει  νέο  αυτούσιο  πόλο
κυβερνητικού  συνδικαλισμού και  στην  Ένωσή  μας  ( με  την  ένθερμη  βοήθεια  και  ανώτερων
υπηρεσιακών παραγόντων, ξεπερνώντας κατά πολύ τα διακριτά όρια που θέτουν οι σχετικές διατάξεις
του Νόμου 1264/82 ), με τον τίτλο « Γέφυρα Συνεργασίας  Πυροσβεστών », στον οποίο πλέον θα
ανατεθεί το μεγάλο « αβαντάζ » των ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων. 

Δεν  είναι  τυχαίο  άλλωστε  ότι  φιγουράρουν  ως  υποψήφιοι  στο  νέο  ψηφοδέλτιο  διαχρονικά
«  ωφελούμενοι  » της «  ιδιαίτερης » μεταχείρισης και παλιοί δοκιμασμένοι «  διαχειριστές » των
πρακτικών που καταργούν την αξιοκρατία σε βάρος άλλων μη προνομιούχων συναδέλφων τους. 

Είναι τόσο μεγάλη η πρεμούρα του απερχόμενου προεδρείου που κατά την διάρκεια των περιοδειών
που πραγματοποιεί σε υπηρεσίες, επιδεικνύει « λίστες » με ονόματα των πενταετών συναδέλφων που
προσέφυγαν  στην  δικαιοσύνη για  την  απόφαση της  μη  εγγραφής  τους  από το  Δ.Σ.  της  Ένωσης,
δημιουργώντας,  ακούσια  ή  εκούσια  κλίμα  τρομοκρατίας στους  πενταετείς  συναδέλφους,  ενώ
παράλληλα προσπαθούν να πλασάρουν για την δημιουργία ανάλογου κλίματος, ότι δήθεν η προσφυγή
έγινε κατά του προέδρου και όχι κατά της εν λόγο απόφασης του Δ.Σ.  

Επισημαίνουμε  όμως  ότι  οι  πρακτικές  τρομοκράτησης  που  χρησιμοποιεί  το  απερχόμενο
προεδρείο  δεν  νομιμοποιούνται  για  κανέναν  λόγο,  όπως  δεν  δικαιολογείται  και  η  ιδιαίτερη
διευκόλυνση μετακίνησης του στις περιοδείες αυτές, με υπηρεσιακό όχημα!      

Το τραγελαφικό όμως της υπόθεσης είναι ότι τόσο το Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών
(  πρώην  ΠΑΣΚ-Π )  τόσο και  η  Ανεξάρτητη Κίνηση Πυροσβεστών (  ΔΑΚΥΠΣ  ),  ενώ όλο το
προηγούμενο διάστημα διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους για τη μη εγγραφή συναδέλφων Π.Π.Υ. στην



Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας,  ξαφνικά τους έπιασε ο καημός και το όψιμο ενδιαφέρον τους για τη
συμμετοχή  των  συναδέλφων  Π.Π.Υ.  στις  επικείμενες  εκλογές  με  τους  συνδυασμούς  τους,
ψαρεύοντας σε θολά νερά προς άγραν ψήφων. 

Η  επιλογή όμως  ορισμένων  πενταετών  συναδέλφων,  που  δικαιώθηκαν  από  την  απόφαση  των
ασφαλιστικών μέτρων, να αγνοήσουν την απαξιωτική στάση αλλά και το κλίμα τρομοκρατίας που
διαμορφώνουν  σε  βάρος  τους  και  να  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  ως  υποψήφιοι     στις  εκλογές  με  τις
παρατάξεις  εκείνες  που  τους  ανάγκασαν  να  καταφύγουν  στα  ασφαλιστικά  μέτρα,  με τις
παρατάξεις εκείνες που δεν τους αναγνώριζαν το δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση ως ισότιμα
μέλη και έκαναν τα πάντα μέχρι και την ημέρα εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων ώστε να μην
γίνουν μέλη της ή έκαναν τον ψόφιο κοριό, ΕΓΕΙΡΕΙ μεγάλο ηθικό ζήτημα για τους ίδιους η
επιλογή  τους  αυτή,  κυρίως  απέναντι  στους  συναδέλφους  τους  που  έδωσαν  μαζί  την  μάχη  της
δικαίωσης για να γίνουν μέλη της Ένωσης.    

Συναδέλφισσες -Συνάδελφοι
Η  Ενωτική  Αγωνιστική  Κίνηση  Πυροσβεστών  στις  10,  11,  12  &  13  Απριλίου  2018 θα

πραγματοποιήσει περιοδείες  στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
προκειμένου να αναπτύξει με τους συναδέλφους συζήτηση για τις θέσεις και τις προτάσεις της, ώστε
μέσα  από  κοινή  δράση  όλων  των  υπαλλήλων  στο  Π.Σ.,  είτε  είναι  μόνιμοι,  είτε  πενταετείς,  είτε
συμβασιούχοι  πυροσβέστες,  να  διεκδικήσουμε  καλύτερες  μέρες  για  μας  και  τις  οικογένειές  μας,
αφήνοντας  πίσω  μας  τις  παρατάξεις  βαρίδια  του  κυβερνητικού  συνδικαλισμού  και  όσους  τον
υπηρετούν. 

Το πρόγραμμα των περιοδειών της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας 

 ΤΡΙΤΗ  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Π.Κ. ΠΑΤΡΩΝ                                                                 Ω/ 09:00
2ος  ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΩΝ   ΠΑΤΡΩΝ                   Ω/ 11:00
1ος  Π.Σ.  ΠΑΤΡΩΝ                                                          Ω/ 13:00
Π.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ                                                     Ω/ 16:00
6η  Ε.Μ.Α.Κ.                                                                     Ω/ 18:00
Π.Κ.  ΡΙΟΥ                                                                       Ω/ 20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Π.Υ.  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                       Ω/ 09:00
Π.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                               Ω/ 11:30
Π.Κ. ΘΕΡΜΟΥ                                                                 Ω/ 14:00
Π.Υ.  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                       Ω/ 17:00
Π.Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ                                                    Ω/ 19:00
Π.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                     Ω/ 21:00

ΠΕΜΠΤΗ  12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018

Π.Υ.  ΑΙΓΙΟΥ                                                                  Ω/ 09:00
Π.Κ.  ΑΚΡΑΤΑΣ                                                             Ω/ 11:30
Π.Υ.  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ                                                    Ω/ 13:30
ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ                                                             Ω/ 17:00
Π/Α ΑΡΑΞΟΥ                                                                 Ω/ 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018

Π.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                           Ω/ 09:00
Π.Υ. Α/Λ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                   Ω/ 11:00
Π.Κ.  ΕΛΑΤΙΩΝ                                                               Ω/ 14:00

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ


