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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

  Την Τρίτη 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας της Ενωτικής 

Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών Ηπείρου, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, με τη 

συμμετοχή συναδέλφων από την περιοχή των Ιωαννίνων. 

  Τη στήριξη και τη συμπαράσταση στον αγώνα μας, εξέφρασε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου 

Ιωαννίνων, με την παρουσία και τις δηλώσεις του προέδρου του, στο χώρο της κινητοποίησης.  

  Με τη διαμαρτυρία μας, εκφράσαμε την κάθετη αντίθεσή μας για την κατάσταση που έχει 

διαμορφωθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα και στις εργασιακές και υπηρεσιακές σχέσεις των 

πυροσβεστών. Τονίσαμε τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της μειωμένης κρατικής 

χρηματοδότησης και από τη σημερινή κυβέρνηση και που προκαλούν τις μεγάλες ελλείψεις σε 

μόνιμο προσωπικό, εξοπλισμό, υποδομές, την πρόσθετη απλήρωτη εργασία, την απουσία των 

μέτρων προστασίας της ασφάλειας στην υπηρεσία μας. Καταγγείλαμε την πολιτική που πέραν 

των προβλημάτων που δημιουργεί στην υπηρεσία μας, επιβάλλει και νέες μεγάλες μειώσεις 

στους μισθούς και το εισόδημά μας. Την πολιτική που διαλύει την Κοινωνική Ασφάλιση και  

την Περίθαλψη. 

  Δηλώσαμε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από τα δίκαια αιτήματά μας και συνεχίζουμε τον 

αγώνα για την επαρκή πυρασφάλεια και πυροπροστασία και την αναβάθμιση με πλήρη κάλυψη των 

αναγκών του Π.Σ. Όπως και για τη μονιμοποίηση όλων των 5ετούς θητείας και συμβασιούχων 

συναδέλφων, την ανάκτηση των αποδοχών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, τη σύσταση 

δίκαιου συστήματος μεταθέσεων και το σύνολο των εργασιακών αιτημάτων, που αναλύονται στο 

υπόμνημα μας.  

  Αντιπροσωπεία της Ε.Α.Κ.Π. κοινοποίησε υπόμνημα με το σύνολο των αιτημάτων και των 

διεκδικήσεων μας, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, προκειμένου να παρατεθούν και 

στη Φυσική μας Ηγεσία. 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει την προσπάθεια για να οργανώσει τον 

αγώνα μας, προκειμένου να δοθεί αγωνιστική  απάντηση, απέναντι στην πολιτική που δεν μας 

επιτρέπει να κάνουμε με ασφάλεια και με πλήρη επάρκεια τη δουλειά μας. Συνεχίζουμε παράλληλα 

και τον κοινό αγώνα μας, με συνδικαλιστικούς φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος,  για την 

ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών που υλοποιούν οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δ.Ν.Τ 

και η Ε.Κ.Τ. και ευθύνονται για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και τη δική μας και του λαού.  

  Το προεδρείο του σωματείου μας, όπως και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας με τις υπόλοιπες 

συνδικαλιστικές παρατάξεις, όπως πάντα ανύπαρκτοι από τις αγωνιστικές διεκδικήσεις των 

πυροσβεστών.  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, βγάλτε τα συμπεράσματά σας από τη στάση και τη συνειδητή 

αγωνιστική απραξία, όλων των υπολοίπων συνδικαλιστικών εκπροσώπων μας. Ενισχύστε την 

προσπάθεια που καταβάλλουμε για να διεκδικήσουμε με αξιοπρέπεια αυτά που δικαιούμαστε 

και να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας.     
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Δείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. βίντεο και υλικό από την παράσταση διαμαρτυρίας 
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