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  Συνάδελφοι                                                                                                                  
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου, εν όψει του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σεπτεμβρίου, υποβάλλει τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις, για να συμπεριληφθούν ως θέματα προ 
ημερήσιας διάταξης: 
  Όπως είναι γνωστό, με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 93/2014, θεσμοθετούνται διατάξεις 
που η υλοποίησή τους θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην υπηρεσιακή κατάσταση των περισσότερων 
συναδέλφων, πιθανές νέες οικονομικές επιβαρύνσεις, αλλά και ανατροπή στον οικογενειακό τους 
προγραμματισμό.   
  Οι συνέπειες αυτές, θα προκύψουν από ενδεχόμενη εφαρμογή του καθεστώτος των αιφνίδιων 
μετακινήσεων συναδέλφων για εκτέλεση υπηρεσίας σε διάφορους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια 
των περιοχών μας, που θα διενεργούνται από τον Αρχηγό του Π.Σ. σε συνεργασία με τους εκάστοτε 
Διοικητές, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που προκαλούνται από τις μεγάλες ελλείψεις σε 
προσωπικό.    

      Επιπλέον, το συγκεκριμένο μέτρο ενδέχεται να αποτελέσει ένα πρόσθετο μέσο άσκησης πίεσης, 
εκβιασμού και κατατρομοκράτησης, σε όσους συναδέλφους αντιστέκονται στην εφαρμοζόμενη 
αντεργατική πολιτική, υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και δεν είναι αρεστοί στις εκάστοτε Διοικήσεις. 
    Τις εξελίξεις αυτές υποβοηθά και η τακτική του προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, που με την εσκεμμένη 
αδράνεια και ανοχή του    βάζει πλάτη στην χωρίς αντίσταση εφαρμογή του νέου νομοθετικού εκτρώματος,    
που θα καταργήσει βασικά δικαιώματα και θα εξαθλιώσει ηθικά και οικονομικά τους περισσότερους 
συναδέλφους μας. 
  Επίσης, πρόσθετες αρνητικές εξελίξεις αποτελούν και οι συνεχόμενοι σοβαροί τραυματισμοί 
συναδέλφων μας κατά τη διάρκεια συμβάντων (κατασβέσεις πυρκαγιών και διασώσεις), σε Λευκάδα, 
Καστοριά και Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της άμεσης εφαρμογής των 
απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας κατά την εργασία, όπως και την ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα – 
επικίνδυνα και ανθυγιεινά.      
  Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με τα σημαντικά εργασιακά προβλήματα    που δημιουργεί η αντεργατική 
– αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική    και αφορούν την υπολειτουργία των υπηρεσιών μας εξαιτίας των μεγάλων 
ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό, επαρκή υλικοτεχνικό, μηχανολογικό    κκκαααιιι    ατομικό εξοπλισμό, αλλά και    
την καταστρατήγηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων αααπππόόό    τττηηηννν επιβολή παράνομων επιφυλακών και 
παράνομης πρόσθετης υπηρεσίας ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
της άμεσης και δυναμικής αντίδρασης. 
  Καλούμε το προεδρείο της Ένωσης, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μετακίνηση 
συναδέλφου – μέλους της Ένωσης χωρίς να υπάρχει η συγκατάθεση του ιδίου και η οποία θα του 
δημιουργεί προβλήματα στην υπηρεσιακή, οικογενειακή και προσωπική του υπόσταση, να εξαγγείλει 
άμεσα ένστολη αγωνιστική κινητοποίηση στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου και 
παράλληλα να απευθύνει κάλεσμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης σε συνδικάτα και φορείς 
εργαζομένων της περιφέρειάς μας, για να επιτευχθεί η απαιτούμενη αντίσταση και να προστατέψουμε τα 
δικαιώματα μας. 
  Παράλληλα να καταγγείλει τη συνειδητή αδράνεια του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τα σοβαρά 
ζητήματα που απασχολούν τον εργασιακό μας χώρο και να εντείνει τις πιέσεις για έναρξη αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, για την απόκρουση όλων των προαναφερθέντων αντεργατικών 
και αντιδραστικών επιλογών και την αποδοχή των δίκαιων αιτημάτων μας.      

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 
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