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          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

 

  Στις 6 του Μάη πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ESSENCE στα Ιωάννινα, 

η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μας. 
  Τα μέλη της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών Ηπείρου με τις τοποθετήσεις τους 

ανέλυσαν το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην περιφέρειά μας 

και σε όλη τη χώρα και που εντείνονται σε επικίνδυνο βαθμό το τελευταίο χρονικό διάστημα από 

την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και των προηγούμενων 

κυβερνήσεων. 

 
 

    Τονίστηκε από την Ε.Α.Κ.Π. ότι τα προβλήματα για τους πυροσβέστες (μόνιμους και 5ετεις), 

θα συνεχιστούν με τις νέες μεταθέσεις και μετακινήσεις που αναμένονται και τις συνθήκες 

διαβίωσης στις περιοχές που θα κληθούν να υπηρετήσουν.  

   Η διατήρηση των ελλείψεων των πυροσβεστικών υπηρεσιών σε προσωπικό, σύγχρονο 

εξοπλισμό και υποδομές, σε συνδυασμό με τους σχεδιασμούς για επικείμενη κατάργηση 

πυροσβεστικών υπηρεσιών και από τη σημερινή κυβέρνηση, θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο 

την ήδη ελλιπή πυρασφάλεια για το λαό μας.  

  Οι ελλείψεις αυτές, σε συνδυασμό με την απουσία βασικών μέτρων προστασίας της υγείας και 

της ασφάλειας κατά την εργασία, θα χειροτερέψουν την κατάσταση και τις συνθήκες που θα 

δουλέψουμε στην αντιπυρική περίοδο.  

  Σε ότι αφορά την οικονομική μας κατάσταση, νέες μεγάλες μειώσεις αναμένεται να επιβληθούν 

άμεσα στους μισθούς, στο εισόδημά μας και στις όποιες  ασφαλιστικές υγειονομικές και 

προνοιακές παροχές έχουν απομείνει.  

   

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου κατέθεσε με ψήφισμα στη Γενική 

Συνέλευση, τις θέσεις και την πρότασή της για την αγωνιστική δράση που πρέπει να αναλάβει το 

σωματείο μας, με πλαίσιο αιτημάτων που καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες των 

πυροσβεστών, του Πυροσβεστικού Σώματος και της πυρασφάλειας της χώρας.  

 

           ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ: 
 

• Έναρξη κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο, με πραγματοποίηση άμεσα 

παράστασης διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου, 

για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως υπάλληλοι του Π.Σ., για την 

υποβάθμιση των υπηρεσιών μας και του συστήματος πυρασφάλειας. 

• Πραγματοποίηση περιοδειών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλες τις 

υπηρεσίες της περιφέρειάς μας για ενημέρωση, οργάνωση και μαζική συμμετοχή 

των συναδέλφων στις διεκδικήσεις μας.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας : 
 

• Την πραγματοποίηση πανελλαδικών κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο με το 

παραπάνω πλαίσιο.  

• Την συμμετοχή στους αγώνες του εργατικού – λαϊκού κινήματος.  

• Η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας να πάρει πίσω τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τις 

μεταθέσεις και τις μετακινήσεις, την επαγγελματική ασφάλιση κ.λ.π. που είναι 
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παραπλήσιες με τα μέτρα των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και καταργούν τα δικαιώματα των 

πυροσβεστών. 

 
    Αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων που παραβρέθηκαν στις 

εργασίες της  Γενικής Συνέλευσης  ΕΝΕΚΡΙΝΕ και ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕ τις προτάσεις που 

κατέθεσε η Ε.Α.Κ.Π.  
 

   Παράλληλα όμως: 

✓ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ τον διοικητικό απολογισμό του προεδρείου και της πλειοψηφίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας, εξαιτίας της απουσίας ξεκάθαρου πλαισίου 

αιτημάτων, αλλά και συνεχών αγωνιστικών δράσεων κατά την προηγούμενη χρονιά και 

κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο που κορυφώνονται τα προβλήματά μας.  

✓ Δεν ενέκρινε και τον οικονομικό απολογισμό, ως αναπόσπαστο κομμάτι του διοικητικού 

(χωρίς να υπάρχει θέμα για την ορθή διαχείριση των οικονομικών του ταμείου), 

ψηφίζοντας λευκό. 

 

  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

  Στο επόμενο τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Μάιο, θα 

υποβάλλουμε εκ νέου την πρότασή μας για κινητοποιήσεις προς το προεδρείο της Ένωσης, που 

έχει υποχρέωση να την υλοποιήσει αφού αποτελεί και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου μας.  

  Καλούμε του συναδέλφους να παρακολουθήσουν μαζικά την συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου .  

 

➢ Συνεχίζουμε και μαζικοποιούμε τις παραστάσεις διαμαρτυρίας στην περιφέρειά μας. 

Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις, μέσα στην αντιπυρική περίοδο. 

 

➢ Οργανώνουμε τον αγώνα μας για να αντισταθούμε στις πολιτικές που μας διαλύουν 

τη ζωή και να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.   

 

➢   Συμμετέχουμε σε κοινούς αγώνες με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, για να 

συγκρουστούμε με τις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν.  

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 
(Το ψήφισμα με την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. 

Ηπείρου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της παράταξης) 
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