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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Την Πέμπτη 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η ένστολη διαμαρτυρία που οργάνωσε η Ενωτική
Αγωνιστική  Κίνηση  Πυροσβεστών  στην  Περιφερειακή  Πυροσβεστική  Διοίκηση  Ηπείρου  στα
Ιωάννινα. Οι μόνιμοι συνάδελφοι που συμμετείχαν μαζί με πενταετείς και εποχικούς συναδέλφους,
έδωσαν την κατάλληλη αγωνιστική απάντηση προς την κυβέρνηση, τα κόμματα που στηρίζουν
τις αντιλαϊκές πολιτικές, αλλά και στους συμβιβασμένους και ξεπουλημένους συνδικαλιστές.
Δηλαδή προς όλους αυτούς που θέλουν τους πυροσβέστες να μην αγωνίζονται και να δέχονται
αδιαμαρτύρητα τις εγκληματικές πολιτικές των κυβερνήσεων που υποβαθμίζουν διαχρονικά
την υπηρεσία μας και την πυρασφάλεια της χώρας και καταργούν τα δικαιώματά μας.
  Με  τη  διαμαρτυρία  μας  αναδείξαμε  τις  ελλείψεις  που  υπάρχουν  στην  πυρασφάλεια,  στο
Πυροσβεστικό Σώμα, στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας, στους πυροσβέστες. Όλα αυτά
εξαιτίας  των διαχρονικών μειώσεων στη χρηματοδότηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,  από τις
αντιλαϊκές κυβερνήσεις.
  

  Προβάλλαμε τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας, για 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,  με  δημιουργία  υποδομών,  προμήθεια
εξοπλισμού,  μέσων,  προσλήψεις  προσωπικού,  μονιμοποίηση  όλων  των  συμβασιούχων,  των
πενταετών και εποχικών πυροσβεστών. Την ικανοποίηση των αιτημάτων που καλύπτουν πλήρως
τις σύγχρονες ανάγκες των πυροσβεστών.
 

  Τον αγώνα μας στήριξαν με τη συμμετοχή τους, για ακόμα μια φορά, οι δυνάμεις του  Εργατικού
Κέντρου  Ιωαννίνων  και  του  Πανεργατικού  Αγωνιστικού  Μετώπου.  Οι  ταξικές  αγωνιστικές
δυνάμεις που πέραν από την αλληλεγγύη που δείχνουν στα προβλήματα και τις διεκδικήσεις
των πυροσβεστών,  αγωνίζονται  μαζί  μας για την αναβάθμιση της πυροπροστασίας  και  της
ασφάλειας του λαού.  Δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας για συμμετοχή στη διαμαρτυρία, το
προεδρείο και η πλειοψηφία του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. νομού Ιωαννίνων. όπως και
τα  πρωτοβάθμια  σωματεία  των  εν  ενεργεία  αστυνομικών  και  η  Ένωση  των  στρατιωτικών
περιφέρειας Ηπείρου. 
  Κατά τη διάρκεια της παράστασης διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας
της  Ε.Α.Κ.Π.,  των  παρευρισκομένων  συναδέλφων  και  των  συνδικαλιστικών  φορέων,  με  τον
Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου. Κατατέθηκε το ψήφισμα της Γενικής
Συνέλευσης με το σύνολο των αιτημάτων και των διεκδικήσεων μας, προκειμένου να παρατεθούν
στην Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα και οι ελλείψεις στο σύνολο
των υπηρεσιών της περιφέρειας και του Π.Σ.  Αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στην εκμετάλλευση των
πυροσβεστών και από τη σημερινή κυβέρνηση, στην εντατικοποίηση της εργασίας, στις άθλιες
συνθήκες διαβίωσης και διαμονής κατά τις αποστολές μας για κατάσβεση πυρκαγιών και για
εκτέλεση υπηρεσίας, σε άλλες περιφέρειες. Τονίσαμε την κάθετη αντίθεση μας στις μεταθέσεις
-  μετακινήσεις  που  μας  ξεσπιτώνουν  και  ότι  θα  αντιδράσουμε  σε  περίπτωση  που  θα
μετακινούνται συνάδελφοι χωρίς τη θέλησή τους και θα δημιουργούνται επιπλέον δύσκολες
καταστάσεις  στην  οικογενειακή  τους  ζωή. Ζητήσαμε  από  τον  Διοικητή  Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Ηπείρου να πάρει θέση υπέρ των προβλημάτων των πυροσβεστών. Να δοθούν λύσεις σε
σοβαρά τρέχοντα ζητήματα δικής του αρμοδιότητας και συγκεκριμένα:

http://www.eakp.gr/


Να εκδοθεί  έγγραφο προς τους Διοικητές  των υπηρεσιών της περιφέρειας,  για τον ορθό
υπολογισμό  του  συνόλου  των  οφειλόμενων  ρεπό  λόγω  των  γενικών  επιφυλακών
(συμπεριλαμβανομένων  και  των  ωρών  της  κατ  οίκον  επιφυλακής),  για  το  σύνολο  των
συναδέλφων, όπως τα δικαιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ισχύουσες διαταγές.

Τον  περιορισμό  και  την  ανάκληση  των  πυροσβεστικών  οχημάτων  που  εκτελούν  δασικές
περιπολίες, σε  περιπτώσεις  βροχοπτώσεων,  ώστε  να  μη  καταπονείτε  περαιτέρω  το
προσωπικό. Όπως  επισημάνθηκε  και  από  τον  ίδιο  τον  κύριο  περιφερειάρχη,  υπάρχει  και  η
πιθανότητα το προσωπικό να εκτεθεί σε σοβαρό κίνδυνο από πτώση κεραυνών.

Για τα παραπάνω ζητήματα λάβαμε θετική απάντηση και αναμένουμε την άμεση επίλυση τους.
 

  Αντιπροσωπεία  της  Ε.Α.Κ.Π.  μετέβη  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου  -  Δυτικής
Μακεδονίας και επέδωσε το ψήφισμα της Γ.Σ. του σωματείου μας με το σύνολο των αιτημάτων και
των  διεκδικήσεων  μας.  Κανονίστηκε  συνάντηση  για  τις  επόμενες  ημέρες  με  τον  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  -  Δυτικής  Μακεδονίας,  προκειμένου  να   συζητηθούν  τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και το δίκτυο πυροπροστασίας της περιοχής,
αλλά και να προωθηθεί το ψήφισμα προς την κυβέρνηση.  
  Απόντες από τη διαμαρτυρία των πυροσβεστών που οργάνωσε η Ε.Α.Κ.Π., ήταν για ακόμα
μια  φορά  το  προεδρείο  του  σωματείου  πυροσβεστών  Ηπείρου (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.).  Όπως
ανύπαρκτοι από ανάλογες αγωνιστικές διεκδικήσεις των πυροσβεστών μέσα στο καλοκαίρι που
διογκώνονται τα προβλήματα,  είναι  το προεδρείο της πανελλήνιας Ομοσπονδίας πυροσβεστών
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.),  μαζί  με  τις  υπόλοιπες  συνδικαλιστικές  παρατάξεις και  το  σύνολο  των
πρωτοβάθμιων σωματείων. 
   Ήταν  απόντες  από  μια  κινητοποίηση  που  πραγματοποιήθηκε  για  να  αναδείξει  σοβαρά
ζητήματα και να διεκδικήσει λύσεις στα προβλήματα που αφορούν την περιοχή μας και όλη τη
χώρα.  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.
  Όλοι αυτοί οι συμβιβασμένοι συνδικαλιστές, δρουν ενάντια στα δικαιώματά μας. Είναι αυτοί
που επιχειρούν να εμποδίσουν τους συναδέλφους να οργανωθούν μαζικά και αγωνιστικά. Είναι
αυτοί που βοηθούν τις κυβερνήσεις να προχωρούν ανενόχλητες στην επιβολή των αντιλαϊκών
πολιτικών, στην  πλήρη  υποβάθμιση  του  Πυροσβεστικού  Σώματος,  της  πυρασφάλειας  και  των
δικαιωμάτων μας.
  Καταγγέλλουμε για ακόμα μια φορά τη στάση του συμβιβασμένου προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ.Π.
Ηπείρου και της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας. Απαιτούμε έστω και τώρα να αναλάβουν τις
ευθύνες  και  τις  υποχρεώσεις  τους  απέναντι  στους  συναδέλφους  και  να  εξαγγείλουν
κινητοποιήσεις.  Να  συμβάλλουν  στον  αγώνα  που  πραγματοποιεί  αποκλειστικά  και  μόνο  η
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. 
  Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δεν κάνουμε βήμα πίσω, δεν παραιτούμαστε από τα δίκαια αιτήματά
μας για επαρκή πυρασφάλεια και πυροπροστασία, αναβάθμιση και πλήρη κάλυψη των αναγκών του
Π.Σ., κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

 

  Καλούμε  τους  συναδέλφους πυροσβέστες  μόνιμους,  5ετείς  και  συμβασιούχους σε  μαζική
συμμετοχή  στις  κινητοποιήσεις  στη  Θεσσαλονίκη (εν  όψει  της  Δ.Ε.Θ.),  με  το  διεκδικητικό
πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. Συμμετοχή σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η παράταξή μας
για  κοινό  αγώνα με  συνδικαλιστικούς  φορείς  του  εργατικού  -  λαϊκού  κινήματος,  ενάντια  στις
πολιτικές που υλοποιούν σε βάρος των εργαζομένων και του λαού οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις,  η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μηχανισμοί του κεφαλαίου.  
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Στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. έχουν αναρτηθεί βίντεο και σχετικό υλικό από την παράσταση
διαμαρτυρίας


