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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Στις 11 Μαΐου καλούμαστε μέσω των εκλογών του σωματείου μας, να αναδείξουμε τους εκπροσώπους   
μας στα συνδικαλιστικά όργανα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς  και στα Νομαρχιακά 
Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.    

  Εμείς ως πυροσβέστες, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα της χώρας, βιώνουμε στην 
καθημερινότητά μας και σε κάθε τομέα της ζωής, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της 
κυβερνητικής αντιλαϊκής πολιτικής. Επέρχεται νέα επίθεση μεγαλύτερης έντασης στους μισθούς, στις 
συντάξεις, στα δικαιώματα μας, προκειμένου να αυξηθούν και να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη 
των μονοπωλιακών - επιχειρηματικών ομίλων, σε βάρος όλων μας και όλων των εργαζομένων της χώρας.  
 

  Οι συγκεκριμένες εξελίξεις, καθιστούν επιτακτικά την αναγκαιότητα της δυναμικής - αγωνιστικής ανασύνταξης 
των συνδικάτων, απέναντι στην πολιτική που μας οδηγεί σε μαζική εξαθλίωση.    
 

  Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου, αγωνιζόμαστε για την άνοδο του πυροσβεστικού 
συνδικαλιστικού κινήματος, τη σύγκληση και την ενότητά μας με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, για 
ένα κοινό πλαίσιο αγωνιστικών διεκδικήσεων απέναντι στην αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική.  
 

  Με τις θέσεις, τις προτάσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο δράσης μας, επιχειρήσαμε με όλες τις δυνάμεις μας 
σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, να αποτρέψουμε με τον αγώνα μας, την επιβολή των αντιδραστικών 
πολιτικών επιλογών, που κορυφώθηκαν πρόσφατα στον εργασιακό μας χώρο με την ψήφιση του νόμου της 
«αναδιοργάνωσης» του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την 
πυροπροστασία και την πυρασφάλεια, και θα τσακίσει τα εργασιακά μας δικαιώματα. 
   

  Ως άμεσες συνέπειες αναμένονται, η έκδοση νέου Κανονισμού Μεταθέσεων που θα επιφέρει ως αποτέλεσμα 
το μαζικό ξεσπίτωμα συναδέλφων μας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και νέου Εσωτερικού 
Κανονισμού (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.), που θα νομιμοποιήσει όλες τις καταστρατηγήσεις και τις αυθαιρεσίες στο καθεστώς 
εφαρμογής ως προς το ωράριο, τις επιφυλακές, τις άδειές μας κ.ο.κ. 
 

  Μέσω της «αξιολόγησης» των υπαλλήλων και των υπηρεσιών, διαμορφώνουν μελλοντικά ένα αβέβαιο 
εργασιακό μέλλον, τόσο για τους μόνιμους όσο και για τους συμβασιούχους συναδέλφους μας, με καμιά 
εξασφάλιση για μόνιμη και σταθερή δουλειά,. 
 

  Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις της παράταξης μας για το σύνολο των αρνητικών επιπτώσεων που 
βιώνουμε στα εργασιακά μας δρώμενα, επαληθεύονται με τον πιο δραματικό τρόπο.  
 

  Οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού στον εργασιακό μας χώρο (Π.Α.Σ.Κ.Π. - 
ΟΜΟΝΟΙΑ - Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ κ.ο.κ.), όπως και σε όλο το εργατοϋπαλληλικό κίνημα, συνεχίζουν 
την προσπάθεια να παραπλανήσουν και να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους, με τη δημιουργία 
κοινών - ενιαίων - «ανεξάρτητων» ψηφοδελτίων, προκειμένου να συνεχίσουν να ελέγχουν τα συνδικαλιστικά 
όργανα και να συγκαλύπτουν την αμέριστη στήριξη που προσφέρουν στην επιβολή της πολιτικής των 
εκάστοτε κυβερνήσεων, που ευθύνεται για τη σημερινή δεινή θέση που βρισκόμαστε. 
 

  Όπως και να μετονομαστούν, δεν μπορούν να συγκαλύψουν τη διαχρονική συνειδητή τους αδράνεια, δεν 
μπορούν να συγκαλύψουν τη διαχρονική απουσία τους, από κινητοποιήσεις, από σημαντικές και σοβαρές 
εξελίξεις, οι οποίες επέφεραν την υποβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου, τη διάλυση των κοινωνικών και 
ασφαλιστικών παροχών, βυθίζοντας μας στην ανέχεια και την εξαθλίωση. 
  

  Επίσης δεν θα μπορέσουν να αποκρύψουν και ότι έβαλαν πλάτη και έδωσαν τη συγκατάθεση τους για την 
επέλαση των αντεργατικών πολιτικών επιλογών, όπως ο νόμος για την αναδιοργάνωση, απεμπολώντας 
ακόμα και ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.   
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, επιδιώκει τη συσπείρωση των συναδέλφων που επιλέγουν τον 
αγωνιστικό δρόμο διεκδίκησης, που υπερασπίζονται το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων και δράσης της, 
έχοντας ως παρακαταθήκη και εγγύηση, την πλούσια αγωνιστική πορεία της και τη συνεπή στάση της. 
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  Μέσα από συνεχή αγώνα, ανταποκριθήκαμε στις υποχρεώσεις μας και προσφέραμε την αμέριστη στήριξή 
μας σε όλα τα επίπεδα, προς τους συναδέλφους που αντιμετώπισαν πάσης φύσεως καταστρατηγήσεις 
εργασιακών δικαιωμάτων και ζήτησαν τη βοήθειά μας. Παράλληλα συμβάλλαμε και σε κεντρικό επίπεδο στην 
απόσπαση κατακτήσεων, ακόμα και στη σημερινή δύσκολη περίοδο (επίδομα στους τραυματισθέντες εν 
υπηρεσία συναδέλφους - καθιέρωση μερικής εφαρμογής για τη χορήγηση γονικών αδειών και 
διευκολύνσεων - προσλήψεις συγγενών θανόντων συναδέλφων εν υπηρεσία - προσλήψεις προσωπικού 

κ.ο.κ.).  
 

  Με την δική σας συμβολή και την ενεργή συμμετοχή σας, μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε την υλοποίηση 
του διεκδικητικού πλαισίου της Ε.Α.Κ.Π. δίνοντας ουσιαστικές λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα μας και 
παράλληλα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε την αντιλαϊκή πολιτική που 
βιώνουμε τόσο εμείς ως πυροσβέστες, όσο και όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας.  

 

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ  
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  

ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

 

                   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                            

                          ΒΛΑΧΟΣ                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         ΤΟΥ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  ΚΙΤΣΩΝΗ                   ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ       ΤΟΥ     ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  

                          ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ       ΑΑΡΩΝ                 ΤΟΥ     ΙΩΑΝΝΗ  
  ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        ΤΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
  ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΗΣ            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΤΟΥ     ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΤΑΤΣΗΣ                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ           ΤΟΥ     ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

                              ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                      

                          ΚΑΛΟΥΔΗΣ                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΤΟΥ      ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

                   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 

                          ΒΛΑΧΟΣ                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΤΟΥ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
                          ΚΑΛΟΥΔΗΣ               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΤΟΥ      ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

  ΚΙΤΣΩΝΗ                  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ       ΤΟΥ     ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  
                          ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ      ΑΑΡΩΝ                 ΤΟΥ     ΙΩΑΝΝΗ  

  ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        ΤΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
  ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΤΟΥ     ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΤΑΤΣΗΣ                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ           ΤΟΥ     ΧΡΗΣΤΟΥ 

  

                   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

                          ΒΛΑΧΟΣ                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΤΟΥ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
                          ΚΑΛΟΥΔΗΣ                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΤΟΥ     ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

  ΚΙΤΣΩΝΗ                   ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ       ΤΟΥ     ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  
                          ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ       ΑΑΡΩΝ                 ΤΟΥ     ΙΩΑΝΝΗ 

  ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        ΤΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
  ΤΑΤΣΗΣ                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ            ΤΟΥ     ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
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