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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
  Η Γενική Συνέλευση του σωματείου πυροσβεστών (Ε.Υ.Π.Σ.) Ηπείρου στις 31-3-2018, αποφάσισε την
πραγματοποίηση  αγωνιστικών  κινητοποιήσεων  μέσα  στο  καλοκαίρι  στην  έδρα  της  Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης στα Ιωάννινα, καθώς και σε κεντρικό επίπεδο (Βουλή, Υπουργείο κ.α.) από
την Ομοσπονδία, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, το Πυροσβεστικό
Σώμα και το υποβαθμισμένο σύστημα πυρασφάλειας. 
  Με βάση το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης και  μετά την άρνηση του προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ.
Ηπείρου να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Γ.Σ., η Ενωτική Αγωνιστή Κίνηση Πυροσβεστών οργανώνει
παράσταση  διαμαρτυρίας  στην  ΠΕ.ΠΥ.Δ.  Ηπείρου,  την  Πέμπτη  23  Αυγούστου  και  ώρα  10:30.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους πυροσβέστες μόνιμους, 5ετείς και συμβασιούχους που υπηρετούν
στην Ήπειρο, να συμμετέχουν μαζικά στη διαμαρτυρία.
  Διαμαρτυρόμαστε  ενάντια  στις  διαχρονικές  εγκληματικές  πολιτικές  των  κυβερνήσεων, που  δεν
νοιάζονται και δεν δίνουν δεκάρα για την πρόληψη των πυρκαγιών και την προστασία του λαού και
μειώνουν συνεχώς τη χρηματοδότηση για το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι κυβερνήσεις Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ., δημιούργησαν και διεύρυναν τις τεράστιες ελλείψεις στην υπηρεσία μας και στην
πυρασφάλεια της χώρας, που επέφεραν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο 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.
  Είναι οι ίδιες πολιτικές που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε με ασφάλεια και με πλήρη επάρκεια
τη δουλειά μας και μας επιβαρύνουν με πρόσθετα μεγάλα προβλήματα από τη συνεχή κατάργηση
των  δικαιωμάτων  μας  ως  εργαζόμενων. Οι υπεράνθρωπες  προσπάθειες  των  πυροσβεστών,  που
επιχείρησαν και στις συγκεκριμένες πυρκαγιές κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες,  έχοντας
απέναντι τους όλα αυτά τα εμπόδια που βάζουν οι πολιτικές αποσάθρωσης της πυροπροστασίας, δεν
μπόρεσαν  να  αποτρέψουν  τις  καταστροφικές  συνέπειες  αυτών  των  πολιτικών.  Αυτό  επιχειρούν  να
αποκρύψουν κυβέρνηση και  κόμματα που επέβαλλαν και  στήριξαν τις  πολιτικές  των περικοπών,  σε
συνεργασία  με  τους  συμβιβασμένους  συνδικαλιστές  στο  χώρο  μας,  τα  κεντρικά  Μ.Μ.Ε.  και  τους
διάφορους  «ειδήμονες»  που  παρουσιάζονται  μετά  από  τέτοιου  είδους  καταστροφές,  για  να
αποπροσανατολίσουν  το  λαό  από  τη  βασική  αιτία  του  προβλήματος.  Στην  ίδια  κατεύθυνση
δημοσιογράφοι  κεντρικού  πανελλαδικού  καναλιού,  προκειμένου  να  αποκρύψουν  τις  ευθύνες  των
κυβερνήσεων, έφτασαν στο σημείο να εξαπολύσουν μία αισχρή και θρασύτατη επίθεση σε βάρος
των  πυροσβεστών,  που  αποτελεί  προσβολή  για  τους  δεκάδες  νεκρούς  και  τους  εκατοντάδες
τραυματίες και σακατεμένους συναδέλφους μας. 
  Οι μελλοντικές ενέργειες της κυβέρνησης όπως εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από τον πρωθυπουργό της
χώρας  για  τον  νέο  φορέα  που  θα  αντικαταστήσει  την  Πολιτική  Προστασία,  επικεντρώνονται
αποκλειστικά  και  μόνο  στην  καταστολή  των  δασικών  πυρκαγιών  και  στη  διαχείριση  των
καταστροφών.  Κουβέντα  δεν  γίνεται  για  την  πλήρη  απουσία  της  πρόληψης  και  των  έργων
αντιπυρικής  προστασίας. Προωθούν  αρμοδιότητες  πρόληψης  και  καταστολής  των  πυρκαγιών  σε
Δήμους,  Περιφέρειες  και  ιδιώτες  για  να  απαλλάξουν  το  κράτος  από  τη  χρηματοδότηση  και  να
επιβαρύνουν οικονομικά το λαό με νέους δημοτικούς φόρους, ανταποδοτικά τέλη και χαράτσια. Καμία
αναφορά  για  τις  απαιτούμενες  προσλήψεις  προσωπικού  στο  Πυροσβεστικό  Σώμα,  τη  Δασική
Υπηρεσία  και  τις  υπηρεσίες  της  Πολιτικής  Προστασίας,  για  τη  μονιμοποίηση  όλων  των
συμβασιούχων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των πενταετών και εποχικών πυροσβεστών, για να
καλυφθούν  τα  μεγάλα  κενά  που  υπάρχουν.  Προωθούν  την  ενίσχυση  του  εθελοντισμού  στο
Πυροσβεστικό  Σώμα  και  την  Πολιτική  Προστασία,  μέσω  των  Δήμων  και  των  Μη  Κυβερνητικών
Οργανώσεων. Εκμεταλλεύονται την ανιδιοτέλεια και το φιλότιμο αρκετών εθελοντών και τη δωρεάν
εργασία  που  προσφέρουν,  για  να  υποκαταστήσουν  με  τους  εθελοντές,  αρκετές  μόνιμες  κρατικές
πυροσβεστικές  υπηρεσίες  και  δομές  προληπτικής  πυροπροστασίας.  Καμία  αναφορά  ούτε  για  τις
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ανεπαρκείς  υποδομές  των  πυροσβεστικών  υπηρεσιών,  τα  παλιά  οχήματα,  τα  ακινητοποιημένα
λόγω βλαβών ή φθαρμένων ελαστικών. 
  Οι πυροσβέστες μαζί με  το λαό που βιώνει άμεσα τις τραγικές συνέπειες, έχουμε  αποκτήσει πλέον την
απαραίτητη εμπειρία.  Απευθύνουμε κάλεσμα σε συνδικαλιστικούς φορείς της περιφέρειας (Σωματεία,
Εργατικά Κέντρα, Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κ.α.) για συμμετοχή στην κινητοποίηση.  Επι-
βάλλεται ο κοινός αγώνας των πυροσβεστών και του μαζικού εργατικού κινήματος, για να μη ξανα-
δούμε να χάνονται στις φλόγες και άλλοι συνάνθρωποι και συνάδελφοι μας, να καταστρέφονται και
άλλες λαϊκές περιουσίες και χιλιάδες στρέμματα δασικού πλούτου. Οι κίνδυνοι και για την περιοχή
μας, είναι μεγάλοι.  Δεν μπορεί η πυροπροστασία της χώρας, να βασίζεται στην τύχη και στις καιρικές
συνθήκες.
  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, 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,  του
Πυροσβεστικού  Σώματος  και  της  πυροπροστασίας, όπως  περιλαμβάνονται  στο  ψήφισμα  που
εγκρίθηκε από την από την πλειοψηφία των συναδέλφων στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.
Συναδέλφισσες  –  Συνάδελφοι,  κατά τη  διάρκεια  της  κινητοποίησης  θα  ζητηθεί  συνάντηση με  τον
Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της περιφέρειας.  Θα απαιτήσουμε λύση στα προβλήματά μας,
από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, σύμφωνα με το πλαίσιο των αιτημάτων που αποφασίστηκε
στη  Γενική  Συνέλευση.  Θα  διαμαρτυρηθούμε  και  θα  εκφράσουμε  την  αγανάκτηση  χιλιάδων
πυροσβεστών μόνιμων πενταετών και συμβασιούχων, που και φέτος το καλοκαίρι: 
 Εργαζόμαστε συνεχόμενα  30, 40 και  50 ώρες για να σβήσουν οι πυρκαγιές,  χωρίς βασικά μέτρα
προστασίας. Λείπουμε μέρες μακριά από τα σπίτια μας και μας βάζουν να ξεκουραζόμαστε μέσα στις
πυροσβεστικές υπηρεσίες ή σε στρατόπεδα, χωρίς να μας παρέχουν ξενοδοχειακό ή άλλο κατάλληλο
κατάλυμα για ξεκούραση. 
 Εισπράττουμε την πλήρη απαξίωση και από τη σημερινή κυβέρνηση, που αρνείται να εντάξει το
επάγγελμά μας στα Βαρέα - Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά. Αρνείται να μας πληρώσει για τις υπερωρίες
όπως  όλους  τους  πολιτικούς  δημόσιους  υπαλλήλους  και  μας  δίνει  σε  αντάλλαγμα  ρεπό.  Επειδή
δουλεύουμε  δωρεάν  την  υπερεργασία  μας, γι  αυτό  το  ωράριο  γίνεται  λάστιχο  εξαιτίας  των
συνεχόμενων  επιφυλακών, γι  αυτό  γίνονται  οι  συνεχόμενες  μετακινήσεις  για  ενίσχυση  άλλων
περιφερειών ακόμα και για προληπτικούς λόγους όταν δεν υπάρχουν μεγάλες πυρκαγιές σε εξέλιξη,
γι αυτό και ταλαιπωρούμαστε επιπλέον και χωρίς λόγο. 
  Το σύνολο των αιτημάτων και των διεκδικήσεων μαζί με το ψήφισμα της Γ.Σ. του σωματείου μας, θα
επιδοθεί και στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας,
που αποτελεί τον τοπικό μηχανισμό της κυβέρνησης στην περιοχή μας. 
  Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωσή μας αναδεικνύουμε και τις μεγάλες ευθύνες του προεδρείου του
σωματείου  πυροσβεστών  Ηπείρου,  που  αρνήθηκε  και  ψήφισε  ΟΧΙ  στις  προτάσεις  μας  στη  Γενική
Συνέλευση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις στην περιφέρειά μας, μέσα στο καλοκαίρι. Καταγγέλλουμε
το συμβιβασμένο προεδρείο, γιατί μέχρι σήμερα σε πλήρη αντίθεση με όσα ορίζει το καταστατικό του
σωματείου  μας,  αρνείται  να  υλοποιήσει  την  απόφαση  της  Γ.Σ.,  ενώ  πρόσφατα  αρνήθηκε  να
συγκαλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που αιτήθηκε η Ε.Α.Κ.Π. στις 6 Αυγούστου, με θέμα την
πραγματοποίηση της ένστολης διαμαρτυρίας.  Την ίδια συμβιβαστική  στάση κρατούν, το προεδρείο
της πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών, οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις και το
σύνολο των πρωτοβάθμιων σωματείων. Λένε όχι στις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. για οργάνωση του
αγώνα των πυροσβεστών, ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο που κορυφώνονται και αναδεικνύονται πιο
έντονα τα σοβαρά προβλήματα του Π.Σ. και της πυρασφάλειας της χώρας.  Όλοι αυτοί με τη στάση
τους βοηθούν τις κυβερνήσεις να προχωρούν ανενόχλητες στην επιβολή των αντιλαϊκών πολιτικών,
στην  πλήρη  υποβάθμιση  του  Πυροσβεστικού  Σώματος,  της  πυρασφάλειας,  των  δικαιωμάτων  των
πυροσβεστών. 
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