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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

  Διαβάσαμε την ανακοίνωση του προεδρείου του σωματείου πυροσβεστών Ηπείρου (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.),
που μας γνωστοποιεί  πως δεν θα συμμετάσχει  στην ένστολη διαμαρτυρία στις  23-8-2018,  στην
Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση στα Ιωάννινα.  
  Η Ενωτική  Αγωνιστή  Κίνηση  Πυροσβεστών Ηπείρου,  δεν πρόκειται να σταθεί στα ψέματα που
εξαπολύει το προεδρείο της Ένωσης σχετικά με:
Τις αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης του σωματείου που πραγματοποιήθηκε παρουσία νομικού από

το  Δικηγορικό  Σύλλογο  και  αποφάσισε  συγκεκριμένα  «την  έναρξη  κινητοποιήσεων  μέσα  στην
αντιπυρική  περίοδο  με  πραγματοποίηση  άμεσα  παράστασης  διαμαρτυρίας  στην  Περιφερειακή
Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου και την αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας,
για  τα  σοβαρά  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουμε  ως  πυροσβέστες  και  για  την  υποβάθμιση  των
υπηρεσιών  του  Π.Σ.  και  του  συστήματος  πυρασφάλειας»  (το  απόσπασμα  παρατίθεται  από  τα
αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ.). Το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου, αρνήθηκε και ψήφισε
ΟΧΙ στις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. στη Γενική Συνέλευση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις στην
περιφέρειά μας, μέσα στο καλοκαίρι  (βλέπε αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ.).  Τα ίδια έκανε και στην
περσινή Γ.Σ.

Τους  λόγους  που  δεν  έγινε  το  έκτακτο  Δ.Σ.  που  είχε  ζητήσει  με  αίτημά  της  η  Ε.Α.Κ.Π.  στις  6
Αυγούστου,  για  οργάνωση  της  διαμαρτυρίας.  Το  προεδρείο  αγνόησε  πλήρως  το  αίτημά  μας  και
συγκάλεσε Δ.Σ. 11 ημέρες μετά την ημερομηνία που προβλέπεται από το καταστατικό του σωματείου.
Οι  δικαιολογίες  που  επικαλείται  ότι  δεν  συγκάλεσε  ΔΣ  επειδή  ένα  μέλος  της  Ε.Α.Κ.Π.
συμμετείχε σε κατάσβεση πυρκαγιάς, ξεπερνούν τα όρια της γελοιότητας.

Τη συμμετοχή της Ε.Α.Κ.Π. στην περσινή παράσταση διαμαρτυρίας. Η Ε.Α.Κ.Π. συμμετείχε σε αυτή
με το ψήφισμα της περσινής Γ.Σ. που περιλάμβανε πλήθος γενικών και τοπικών προβλημάτων και
αιτημάτων των υπηρεσιών και των συναδέλφων της Ηπείρου (βλέπε αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ.
και σχετικό υλικό στο αρχείο της ιστοσελίδας μας) .

Το γεγονός ότι δεν στάλθηκε η πρόσκληση της Ε.Α.Κ.Π. για το έκτακτο Δ.Σ., στο Fax του σωματείου
(έχουμε στη διάθεσή μας όμως  και το αποδειχτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή),  τη στιγμή που
στάλθηκε σε όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και σε Μ.Μ.Ε. της περιφέρειας.  Κατά τα άλλα
δεν γνώριζε τίποτε το προεδρείο.

Τα  τοπικά  προβλήματα  των  πυροσβεστικών  υπηρεσιών  της  περιφέρειας  που  παρουσιάζονται
αναλυτικά στο ψήφισμα της Γ.Σ. και προσποιείτε το προεδρείο ότι δεν υπάρχουν. Αναμένουμε την
ενημέρωση του προεδρείου για τα προβλήματα των πυροσβεστών που έχει επιλύσει, καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο τα επέλυσε.

Τις  συνεχείς  μετακινήσεις  των  συναδέλφων  από  την  Ήπειρο,  που  όπως  επικαλούνται  δήθεν  δεν
καταγγέλθηκαν από την Ε.Α.Κ.Π. (βλέπε στην ιστοσελίδα μας την πρόσφατη καταγγελία μας προς
τον Υπουργό στις 19-8-2018).

Δεν πρόκειται να σταθούμε ούτε στις παράνομες και αντικαταστατικές ενέργειες του προεδρείου της
Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. και συγκεκριμένα: 

 Στην άρνησή του σε ότι αφορά την υλοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. του σωματείου μας,  σε
αντίθεση με το άρθρο 12 παρ. 3 του καταστατικού του.

 Ότι δεν συγκάλεσε έκτακτο Δ.Σ. όπως ζήτησε η Ε.Α.Κ.Π.,  σε αντίθεση με το άρθρο 13 παρ.1
του καταστατικού.

 Ότι δεν προβαίνει στην προβλεπόμενη καταγραφή και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
του Δ.Σ., σε αντίθεση με το άρθρο 13 παρ. 2 του καταστατικού.

http://www.eakp.gr/


Θα σταθούμε όμως, αποκλειστικά στο γεγονός ότι την παραμονή της παράστασης διαμαρτυρίας,
που πραγματοποιούμε με βάση τις αποφάσεις και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, το ίδιο το
προεδρείο του σωματείου μας βγαίνει ανοιχτά με μια ψευδή και προβοκατόρικη ανακοίνωση, να
σαμποτάρει την κινητοποίηση και τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων.
  Η  Ε.Α.Κ.Π.  οργανώνει  τον  αγώνα  των  συναδέλφων  πυροσβεστών  της  Ηπείρου  ενάντια  στις
διαχρονικές  εγκληματικές  πολιτικές  των  κυβερνήσεων, που  δεν  νοιάζονται  για  την  πρόληψη  των
πυρκαγιών και την προστασία του λαού και μειώνουν συνεχώς τη χρηματοδότηση για το Πυροσβεστικό
Σώμα. Ενάντια στις πολιτικές που δημιούργησαν και διεύρυναν τις τεράστιες ελλείψεις στην υπηρεσία
μας και στην πυρασφάλεια της χώρας και που ευθύνονται για το τραγικό γεγονός των  θανάτων των
συνανθρώπων μας στην Αττική, τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν από τις δασικές πυρκαγιές
σε περιουσίες συμπολιτών μας και σε χιλιάδες στρέμματα δάσους και στη φετινή αντιπυρική περίοδο.
Στις πολιτικές που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε με ασφάλεια και με πλήρη επάρκεια τη δουλειά
μας και μας αναγκάζουν να εργαζόμαστε σε άθλιες συνθήκες, για μέρες μακριά από τα σπίτια μας,
χωρίς καμία μέριμνα για ξεκούραση, χωρίς μέτρα προστασίας στη δουλειά μας.
  Διεκδικούμε με τον αγώνα μας τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού πυροπροστασίας για
την περιοχή μας και  όλη τη χώρα, για την προστασία του λαού και  του φυσικού μας πλούτου.  Την
ενίσχυση  με  επαρκή  χρηματοδότηση  του  Π.Σ.  και  όλων  των  υπηρεσιών  που  εμπλέκονται  στην
πυρασφάλεια,  την  ικανοποίηση  των  αιτημάτων  που  καλύπτουν  πλήρως  τις  σύγχρονες  ανάγκες  των
πυροσβεστών.
  Για να μη ξαναδούμε να χάνονται στις φλόγες και άλλοι συνάνθρωποι και συνάδελφοι μας, να
καταστρέφονται και άλλες λαϊκές περιουσίες και χιλιάδες στρέμματα δασικού πλούτου.
  Πως θα λυθούν άραγε τα προβλήματα χωρίς αγώνα; 
Πότε θα «αγωνιστεί» το προεδρείο όπως επικαλείται στην ανακοίνωσή του; Το φθινόπωρο και το
χειμώνα  που  όπως  παραδέχονται  όλοι,  ακόμα  και  κυβερνητικοί  παράγοντες,  τα  προβλήματα
ξεχνιούνται μέχρι να ξεσπάσουν οι επόμενες καταστροφές;
  Μήπως θα απευθυνθεί ξανά προς τους Βουλευτές των κομμάτων,  που δημιούργησαν και διεύρυναν
τα προβλήματα και ψήφισαν στη Βουλή όλες τις περικοπές για το Π.Σ. και την πυρασφάλεια;
  Καταγγέλλουμε για ακόμα μια φορά το συμβιβασμένο προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου, γιατί είναι
ενάντια στα δικαιώματα των πυροσβεστών. Δεν θέλει να οργανώσουμε τον αγώνα μας, ιδιαίτερα
μέσα στο καλοκαίρι που κορυφώνονται και αναδεικνύονται πιο έντονα τα σοβαρά προβλήματα του Π.Σ.
και της πυρασφάλειας της χώρας.
  Αυτή είναι η  στάση που θέλει και η κυβέρνηση και τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, να
κρατούν οι πυροσβέστες, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΚΥΜΜΕΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.
  Την ίδια συμβιβαστική στάση κρατά και η συνδικαλιστική ηγεσία της πανελλήνιας Ομοσπονδίας
των πυροσβεστών, που συμμετέχει το προεδρείο της Ηπείρου. Όλοι αυτοί είναι που βοηθούν τις
κυβερνήσεις  να  προχωρούν  ανενόχλητες  στην  επιβολή  των  αντιλαϊκών  πολιτικών, στην  πλήρη
υποβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος, της πυρασφάλειας και των δικαιωμάτων μας.
  Απαιτούμε έστω και τώρα από το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου,  να αναλάβει τις ευθύνες του
απέναντι  στους  συναδέλφους  και  να εξαγγείλει  κινητοποιήσεις.  Να συμβάλλει  στον  αγώνα που
πραγματοποιεί μέχρι τώρα, αποκλειστικά και μόνο η Ε.Α.Κ.Π. Είναι βασική υποχρέωσή τους.
  Καλούμε  τους  συναδέλφους  μας  μόνιμους  πενταετείς  και  συμβασιούχους  να  δώσουν  την
κατάλληλη απάντηση απέναντι στις τυχοδιωκτικές πρακτικές των συμβιβασμένων συνδικαλιστών
που υπονομεύουν τα δικαιώματά μας, με  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ.ΠΥ.Δ.  ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ
10:30 

ΕΝΩΤΙΚΗ    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΚΙΝΗΣΗ    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ   


