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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Η Ενωτική  Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου  σας  καλεί  σε  μαζική συμμετοχή  στη
Γενική Συνέλευση του σωματείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα το Σάββατο 31
του Μάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε αίθουσα του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων                (
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18 ).

Τα προβλήματα  των  πυροσβεστών  στην  περιφέρειά  μας  και  σε  όλη  τη  χώρα,  εντείνονται  και
αυξάνονται.  Βιώνουμε  έντονα  και  εμείς  οι  πυροσβέστες  μαζί  με  το  λαό, τις  συνέπειες  των
αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι μεγάλες ελλείψεις του Π.Σ. σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό, υποδομές, μέτρα ασφάλειας κατά
την εργασία μας,  θα χειροτερεύουν συνεχώς τις συνθήκες που δουλεύουμε.  Θα υποβαθμίσουν
ακόμα  περισσότερο  την  ήδη  ελλιπή  πυρασφάλεια  για  το  λαό  μας, την  ερχόμενη  αντιπυρική
περίοδο.  

Οι μεγάλες μειώσεις στο εισόδημά μας από το νέο μισθολόγιο, που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται
σε αρκετούς συναδέλφους, θα επεκταθούν στην πλειοψηφία των υπαλλήλων του Π.Σ. και θα
συνεχίσουν για αρκετό καιρό.  Νέες οικονομικές απώλειες θα ακολουθήσουν από την αύξηση της
φορολογίας. Συνεχίζονται τα χαράτσια και η παραπέρα υποβάθμιση των ασφαλιστικών, υγειονομικών
και  προνοιακών παροχών που έχουν απομείνει.  Η Ε.Α.Κ.Π. είχε  ενημερώσει  αναλυτικά όλο το
προηγούμενο χρονικό διάστημα και για τις συγκεκριμένες αρνητικές εξελίξεις. 

Τα  προβλήματα  για  τους  πυροσβέστες  (  μόνιμους  και  5ετείς  ),  θα  συνεχιστούν  με  τις  νέες
μεταθέσεις  και  μετακινήσεις  και  τις  συνθήκες  διαβίωσης στις  περιοχές  που  θα  κληθούν  να
υπηρετήσουν. Μεγάλα οικονομικά και οικογενειακά βάρη φορτώνονται στις πλάτες μας.

Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει μονιμοποιήσει τους 2.200 περίπου 5ετείς συναδέλφους μας,
όπως τους είχε υποσχεθεί για ακόμα μια φορά τον περασμένο Δεκέμβρη.  Συνεχίζεται η ομηρία και
η ανασφάλεια για τους υπόλοιπους 5ετείς και συμβασιούχους συναδέλφους.

Η  κατάργηση  πυροσβεστικών  υπηρεσιών  και  κλιμακίων και  στην  περιφέρειά  μας  που  είχε
επιχειρηθεί  στο παρελθόν από τις  προηγούμενες  κυβερνήσεις,  είναι  στους  σχεδιασμούς  και  της
σημερινής  κυβέρνησης,  ως  συνέπεια  των  διαχρονικών  ελλείψεων  και  της  αποδυνάμωσης  των
υπηρεσιών μας. Υποβαθμίζεται συνεχώς η πυρασφάλεια για το λαό. 

Η Γενική Συνέλευση του σωματείου μας  πρέπει να πάρει αποφάσεις για να οργανώσουμε  πιο
δυναμικά  τον  αγώνα  μας, να  αντισταθούμε στις  πολιτικές  που  μας  διαλύουν  τη  ζωή  και  να
διεκδικήσουμε  την  ικανοποίηση  των  σύγχρονων  αναγκών  μας.  Να συνεχιστούν  οι  παραστάσεις
διαμαρτυρίας  και  οι  κινητοποιήσεις  στην  περιφέρειά  μας και  να  μαζικοποιηθούν  με  ακόμα
μεγαλύτερη οργάνωση. 

Να  διεκδικήσουμε  όλοι  μαζί  οι  πυροσβέστες μόνιμοι,  5ετείς  και  συμβασιούχοι: Αύξηση
χρηματοδότησης  του  Π.Σ.  –  Μονιμοποίηση των  πενταετών  και  εποχικών  συναδέλφων  μας  –
Εφαρμογή  απαιτούμενων  μέτρων  προστασίας  της  υγείας  και  της  ασφάλειας  μας  –  Ένταξη του
επαγγέλματος στα Β.Α.Ε. –  Κατάργηση των επιφυλακών που γίνονται για πάγιες και όχι έκτακτες
ανάγκες – Θέσπιση νέου Κανονισμού Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει πυροσβέστες – Πληρωμή
οφειλόμενων  ρεπό,  εκτός  έδρας,  υπερωριών,  νυχτερινών  κ.λ.π.  όπως  σε  όλους  τους  πολιτικούς
δημόσιους υπαλλήλους –  Επαναφορά των οικονομικών απωλειών στα επίπεδα του 2009 –  Καμία
κατάργηση πυροσβεστικής υπηρεσίας ή κλιμακίου της χώρας.

http://www.eakp.gr/


Να  απαιτήσουμε  από  την  πλειοψηφία  της  Ομοσπονδίας  την  άμεση  πραγματοποίηση
κινητοποιήσεων στη Βουλή, το Υπουργείο και όπου αλλού απαιτηθεί και την κλιμάκωσή τους μέσα
στην αντιπυρική περίοδο. Να πάρει πίσω η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας τις προτάσεις που έχει
καταθέσει  για  τις  μεταθέσεις  -  μετακινήσεις,  την   επαγγελματική  ασφάλιση κ.α.  που  είναι
παραπλήσιες  με  τα  μέτρα  των  αντιλαϊκών  κυβερνήσεων  και  καταργούν  τα  δικαιώματα  των
πυροσβεστών. Έχουν  μεγάλες  ευθύνες  οι  πλειοψηφίες  της  Ομοσπονδίας,  των  περισσότερων
πρωτοβάθμιων σωματείων των πυροσβεστών και του σωματείου της Ηπείρου. Με την παθητική
στάση, την πλήρη αγωνιστική απραξία μέσα στην αντιπυρική περίοδο και τις προτάσεις - θέσεις τους
που συμπλέουν με τους σχεδιασμούς των αντιλαϊκών πολιτικών, υπονομεύουν τα δικαιώματά μας και
βοηθούν τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν τα μέτρα εναντίον μας.

Να δώσουμε δυναμικό παρόν στους αγώνες του λαού, μέχρι να καταργηθούν όλα τα μέτρα που
έχουν επιβληθεί εναντίον μας από τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. 

Να καταψηφίσουμε τον απολογισμό δράσης του προεδρείου και της πλειοψηφίας του Διοικητικού
Συμβουλίου του σωματείου μας, για την απουσία ξεκάθαρου διεκδικητικού πλαισίου αιτημάτων
και συνεχών αγωνιστικών δράσεων κατά την προηγούμενη χρονιά και κυρίως κατά την αντιπυρική
περίοδο  που  κορυφώνονται  τα  προβλήματά  μας.  Η  μοναδική  παράσταση  διαμαρτυρίας  που
πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι (  14 Ιουλίου ) στην περιφέρειά μας ( Περιφερειακή
Πυροσβεστική  Διοίκηση  Ηπείρου  ),  ήταν  αποτέλεσμα  της  απόφασης  της  πλειοψηφίας  των
συναδέλφων στην περσινή Γενική Συνέλευση. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε με βάση ένα
ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες,
το Πυροσβεστικό Σώμα και το υποβαθμισμένο σύστημα πυρασφάλειας, με τις θέσεις και τα αιτήματα
του ψηφίσματος που είχε καταθέσει η Ε.Α.Κ.Π. Το προεδρείο και η πλειοψηφία του Διοικητικού
Συμβουλίου  του  σωματείου  ήταν  αντίθετοι  και  ψήφισαν  κατά  των  συγκεκριμένων
κινητοποιήσεων.  Η  Ε.Α.Κ.Π.  πέραν  της  συμμετοχής  της  στην  παράσταση  διαμαρτυρίας  του
σωματείου,  έδωσε δυναμικό παρόν και στους αγώνες για τα δίκαια αιτήματα εργαζομένων σε
άλλους εργασιακούς χώρους και στις κινητοποιήσεις του αγωνιστικού συνδικαλιστικού κινήματος
στην περιφέρειά μας. 

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την οργάνωση του αγώνα μας, για τα μεγάλα προβλήματα που
έχουμε ως εργαζόμενοι και ως επαγγελματίες πυροσβέστες, κόντρα στις πολιτικές των αντιλαϊκών
κυβερνήσεων, αλλά και σε όσους προσπαθούν να μας βάλουν εμπόδια. 

Η  αντιλαϊκή  κυβέρνηση  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  –  ΑΝ.ΕΛ.  όπως  και  οι  προηγούμενες  κυβερνήσεις  Ν.Δ.  –
ΠΑ.ΣΟ.Κ.  εξυπηρετούν  και  υπερασπίζονται  μόνο  τα  συμφέροντα  και  τα  κέρδη  της
μεγαλοεργοδοσίας, των επιχειρηματικών ομίλων και των πολυεθνικών.  Καταργούν τα δικαιώματα
και  τις  κατακτήσεις  που  υπήρξαν  τα  προηγούμενα  χρόνια και  επιχειρούν  να  επιβάλλουν  την
τρομοκρατία σε όλους τους χώρους δουλειάς. Εμπλέκουν όλο και περισσότερο την πατρίδα μας στα
πολεμικά σχέδια των Η.Π.Α. και του ΝΑΤΟ, για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών της ντόπιας
αστικής τάξης και βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο το λαό μας με το ενδεχόμενο μιας γενικότερης
ανάφλεξης  στην ευρύτερη περιοχή, στα  πλαίσια των ανταγωνισμών των ιμπεριαλιστών  για  τον
έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών  και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας. Η Ε.Α.Κ.Π. είναι η
μοναδική παράταξη στο χώρο μας που προσπάθησε με τη δράση της και τη συμμετοχή της στους
αγώνες του εργατικού - λαϊκού κινήματος,  να συμβάλλει στην αντίσταση του λαού μας ενάντια
στους  πολεμικούς  σχεδιασμούς  και  στη  διεκδίκηση  για  ειρήνη  -  αλληλεγγύη  των  λαών  και
προάσπιση των κατοχυρωμένων κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών.    

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Αγωνιζόμαστε για λύση στα προβλήματά μας.  Συνεχίζουμε και
μαζικοποιούμε τις αγωνιστικές δράσεις στην περιφέρειά μας.

Με την ενεργή συμμετοχή μας στη συλλογική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος και τον
κοινό αγώνα μας με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε και
αντιστεκόμαστε στην εξαθλίωση που μας επιβάλλουν οι πολιτικές των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μηχανισμών του κεφαλαίου.

ΟΛΟΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΤΟΝ 1ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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