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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι 

 Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μάρτη η συγκέντρωση πυροσβεστών στο Εργατικό 

Κέντρο Ιωαννίνων που έγινε με πρωτοβουλία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών 

Ηπείρου. Έγινε συζήτηση για τις εξελίξεις και τα προβλήματα που απασχολούν τους Πυροσβέστες. 

Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν βοήθησαν με τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις τους και πάρθηκαν 

αποφάσεις, για την παραπέρα οργάνωση του αγώνα μας. 
 

  Αναλύθηκαν οι αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων, 

τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, 

ενάντια στους πυροσβέστες και την πυρασφάλεια της χώρας.  

Αυτά έχουν εφαρμογή με το ξεσπίτωμα των συναδέλφων με τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις, την 

επικείμενη κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών, την εντατικοποίηση του ωραρίου εργασίας με 

επιφυλακές και υπερεργασία ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο, τις νέες μεγάλες μειώσεις στο 

εισόδημά μας. Τη συνέχιση της ομηρίας και του εμπαιγμού των 5ετών και των συμβασιούχων  

συναδέλφων μας. Τις επιπτώσεις που θα έρθουν για το λαό από τη συνεχή υποβάθμιση της 

πυρασφάλειας της χώρας. 
 

  Αποφασίσαμε να οργανώσουμε καλύτερα και πιο συστηματικά τον αγώνα μας. Να γίνει πιο 

συχνή η επικοινωνία μας και η ενημέρωση των συναδέλφων στις υπηρεσίες. Να συνεχιστούν 

και να μαζικοποιηθούν οι παραστάσεις διαμαρτυρίας στην περιφέρειά μας, με τη συμμετοχή 

μόνιμων, 5ετών και συμβασιούχων συναδέλφων. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη μεταξύ των 

πυροσβεστών, για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 
 

  Με το διεκδικητικό μας πλαίσιο, αγωνιζόμαστε μέχρι να πάρει πίσω η κυβέρνηση, όλα τα μέτρα 

που έχουν επιβληθεί εναντίον μας. Να αυξηθούν οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 

Π.Σ. Να καταργηθεί το νέο σύστημα μεταθέσεων και μετακινήσεων. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι 

5ετείς και οι συμβασιούχοι συνάδελφοί μας και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες μας. Να 

ανακτήσουμε όλες τις οικονομικές και ασφαλιστικές απώλειες, που είχαμε από την έναρξη της 

κρίσης το 2009. Να πληρωθεί η υπερωριακή εργασία μας, όπως συμβαίνει με όλους τους πολιτικούς 

υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Να θεσμοθετηθούν και να αυξηθούν τα απαιτούμενα μέτρα 

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην υπηρεσία μας. 
   

  Είμαστε σε αντίθεση με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και τις πλειοψηφίες του προεδρείου της 

Ομοσπονδίας και του σωματείου της Ηπείρου. Απαιτούμε να οργανώνουν και να 

πραγματοποιούν κινητοποιήσεις, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Να πάρουν πίσω 

τις προτάσεις που έχουν καταθέσει για τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις, την  

επαγγελματική ασφάλιση κ.λ.π. Είναι παραπλήσιες με τα μέτρα των αντιλαϊκών κυβερνήσεων 

και καταργούν τα δικαιώματα των πυροσβεστών.  
  

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

συγκρουστούμε με τις πολιτικές που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και να διεκδικήσουμε την 

ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

http://www.eakp.gr/
mailto:eakp1999@gmail.com

	Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2017
	Προς: Τους συναδέλφους μόνιμους, 5ετείς και
	συμβασιούχους, της περιφέρειας Ηπείρου

