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ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  Ε.Α.Κ.Π. 
Της    Ένωσης    Υπαλλήλων    Πυροσβεστικού    Σώματος    Περιφέρειας    Ηπείρου                                                                                                                                                             

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18 Ιωάννινα, τηλ. - 6978520351 web site: www.eakp.gr email: eakp1999@gmail.com 

 

Ιωάννινα 23 Μαΐου 2016  
                                                                                                                                                                                 

                                                                Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου 
 

                                                                Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.     
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 

ΜΑΪΟΥ 

 

  Συνάδελφοι 
                                                                                                               

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου υποβάλλει τις παρακάτω θέσεις και 

προτάσεις, για να συμπεριληφθούν ως θέματα προ ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του 

έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου: 
 

1η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ  

 

  Προτείνουμε στο προεδρείο του σωματείου μας, να πραγματοποιηθούν περιοδείες από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου (με πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα με ανακοίνωση προς όλους 

τους συναδέλφους) στις υπηρεσίες της περιφέρειας, για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας 

για το σύνολο των νέων αρνητικών εξελίξεων που αφορούν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα 

όλων των εργαζομένων και των ένστολων υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας.  

 

  Να κατανοηθεί από όλους η αναγκαιότητα για οργάνωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων - 

διεκδικήσεων στην περιφέρειά μας, με τη συμμετοχή των περισσότερων συναδέλφων μελών 

της Ένωσης και την απαιτούμενη προετοιμασία.  

 

  Να δημιουργηθεί διεκδικητικό πλαίσιο και ψήφισμα διαμαρτυρίας, που θα κοινοποιηθεί 

παντού και θα περιλαμβάνει:  

 

 Την κάθετη αντίθεσή μας στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., που σε συνεργασία 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευρύνει τα αντιλαϊκά μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων Ν.Δ. - 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε βάρος μας, όπως και σε βάρος όλων των εργαζομένων και του λαού της χώρας, 

προκειμένου να ισχυροποιηθούν και να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, τα υπερκέρδη των 

μεγάλων επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων. Διαλύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

ασφάλισης, φέρνει νέες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις και τις παροχές, καταργεί τη στοιχειώδη 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προωθεί το πάγωμα των αυξήσεων από τις μισθολογικές 

προαγωγές - ωριμάνσεις, καθώς και νέες μεγάλες περικοπές στα εισοδήματά μας με το νέο 

μισθολόγιο και το νέο φορολογικό σύστημα.  

 

 Την κατάσταση που επικρατεί στον εργασιακό μας χώρο το Πυροσβεστικό Σώμα, με τη συνέχιση 

της υποχρηματοδότησης και από τη σημερινή κυβέρνηση με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι 

μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό και να συνεχίζεται ο εμπαιγμός των 5ετούς θητείας και 

των συμβασιούχων συναδέλφων. Όπως διατηρούνται και οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και υποδομές 

των υπηρεσιών μας, αλλά και σε βασικό ατομικό εξοπλισμό (στολές εργασίας), ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις ακόμα και ο υπάρχον ατομικός εξοπλισμός ελέγχεται για την καταλληλότητα και την 

ασφάλεια που μας παρέχει (χαλύβδινες αναπνευστικές συσκευές).  

 

 Το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή οξύνεται ιδιαίτερα μέσα στην αντιπυρική περίοδο και έχει 

αντίκτυπο στην εργασία που προσφέρουμε, όχι μόνο στην Ήπειρο, αλλά και σε άλλες περιφέρειες 

που καλούμαστε προς ενίσχυσή τους κάθε καλοκαίρι, λόγω της τεράστιας έλλειψης μόνιμου 

προσωπικού σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθούν, τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν αρκετοί συνάδελφοί μας και κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο, από τις 

μετακινήσεις για ενίσχυση περιοχών άλλων περιφερειών, στην κατάσβεση των δασικών 

πυρκαγιών (Χαλκιδική, Αιτωλοακαρνανία, Κόρινθο κ.λ.π.). Οι μετακινήσεις αυτές, απαιτούσαν 

πολύωρες διαδρομές με τα πυροσβεστικά οχήματα, άρα σημαντική καταπόνηση των συναδέλφων 
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πριν ακόμα φτάσουν στην πυρκαγιά, σε συνδυασμό και με την πολύωρη εργασία που 

πραγματοποιούσαν στη συνέχεια, στους τόπους των συμβάντων. Την κατάσταση αυτή επιδείνωσε 

η αυξανόμενη χρήση του μέτρου των γενικών επιφυλακών από το Α.Π.Σ., καθώς και η μη 

εξασφάλιση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την ξεκούραση των συναδέλφων, που 

συνέδραμαν σε συμβάντα δασικών πυρκαγιών άλλων περιοχών.  

 

  Τις βασικές διεκδικήσεις μας και συγκεκριμένα:  

 

- Την κατάργηση του νόμου για την αναδιοργάνωση του Π.Σ., που επιβάλλει αρκετές διατάξεις 

που είχαν προαποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αφορμή την κρίση, θα 

εφαρμοστούν μέσω των μνημονίων. Στον εργασιακό μας χώρο επιβάλλει τη διεύρυνση των 

ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της εποχικότητας, σωρηδόν μεταθέσεις και αξιολόγηση 

του προσωπικού, συγχώνευση - κατάργηση υπηρεσιών, εμπορευματοποίηση δομών του Π.Σ. 

κ.ο.κ.  

 

- Τη δημιουργία ασφαλούς δικτύου πρόληψης και πυρασφάλειας στην περιοχή μας, για την 

προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας και του φυσικού μας πλούτου.  

 

- Την κατάργηση του άρθρου 78 του νόμου 4368/2016 που μας επιβαρύνει με νέες αρμοδιότητες 

ως πυροσβέστες και συγκεκριμένα με καθήκοντα οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, 

λόγω έλλειψης προσωπικού στον συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής 

επιλογής, θα είναι η συνεχής εντατικοποίηση της εργασίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας  

μας, η νέα αποδυνάμωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος και 

η υποβάθμιση των ήδη ανεπαρκών παροχών και των Κέντρων Υγείας και του Π.Σ., προς τον 

ελληνικό λαό.  

 

- Τη θέσπιση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, 

καθώς και την πραγματική αμοιβή της υπερεργασίας με τη χορήγηση υπερωριών για τους 

υπαλλήλους του Π.Σ., όπως χορηγούνται ακόμα και σήμερα σε όλους τους πολιτικούς 

δημοσίους υπαλλήλους.  

 

- Την απαίτηση για την εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. στο σύνολό τους, την 

αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων στα επίπεδα του 2009, καθώς και την επαναφορά 

του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης.  

 

- Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και τη δημόσια, δωρεάν, καθολική, 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, περίθαλψη και πρόνοια για όλους, με αποκλειστική ευθύνη 

και χρηματοδότηση του κράτους. Την επιστροφή όλων των λεηλατημένων αποθεματικών των 

ασφαλιστικών ταμείων και την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς 

της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης θα καταγγέλλονται οι μεθοδεύσεις όλων των κυβερνήσεων, 

για τη μετατροπή των ασφαλιστικών μας ταμείων σε επαγγελματικά του νόμου Ρέππα, με 

στόχο να οδηγήσουν απευθείας τα χρήματά μας στο τζογάρισμα των ασφαλιστικών εταιριών 

και των τραπεζών. 
  

 Το κάλεσμα για συμμετοχή και κοινή δράση σε σωματεία και συνδικαλιστικά όργανα 

εργαζομένων της περιφέρειάς μας και την ενημέρωση τοπικών φορέων για την κατάσταση των 

υπηρεσιών μας, τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις μας.  

 

  Με αυτό το πλαίσιο η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, θα συμμετέχει σε όλες 

τις δράσεις του σωματείου μας και παράλληλα, θα συνεχίσει να διεκδικεί αυτά που 

δικαιούμαστε στον εργασιακό μας χώρο σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής μας 

στους αγώνες με το υπόλοιπο εργατικό - λαϊκό κίνημα, για να δημιουργήσουμε τις 

προϋποθέσεις ρήξης και ανατροπής με τις πολιτικές που στοχεύουν να καταργήσουν, όσα 

εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα μας έχουν απομείνει.  

 

2η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 

 

  Καλούμε το προεδρείο του σωματείου να πάρει θέση και να καταγγείλει άμεσα τη στάση και τις 

πρακτικές του προεδρείου της Ομοσπονδίας, που με την πρότασή του για τον κανονισμό 

μεταθέσεων, βάζει πλάτη ακόμα μια φορά, για να αφαιρεθούν βασικά δικαιώματα των 

πυροσβεστών. Το προεδρείο της Ομοσπονδίας προτείνει να μετατίθενται χιλιάδες συνάδελφοί μας, 

για να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις του προσωπικού σε όλη τη χώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ 
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δηλαδή, προτείνει ξεσπίτωμα και νέες οικονομικές και οικογενειακές επιβαρύνσεις των 

πυροσβεστών. Την πρόταση αυτή, ενώ την κατέθεσε προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις και φυσικές 

ηγεσίες, δεν την κοινοποίησε ποτέ στα πρωτοβάθμια σωματεία και σε όλους τους συναδέλφους της 

χώρας.            

  

3η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

  

  Καλούμε το προεδρείο του σωματείου να πραγματοποιήσει νέα παρέμβαση προς το προεδρείο της 

Ομοσπονδίας, ώστε να μας ενημερώσει εγγράφως για το αποτέλεσμα των ενεργειών του, σχετικά με 

τη διόρθωση στην αναγραφή των υπηρεσιών στις υπηρεσίες του νομού Ιωαννίνων, στο σκέλος που 

αφορά τη χορήγηση των ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) στους δικαιούχους συναδέλφους. 
  

4η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 

  Καλούμε το προεδρείο του σωματείου, να πραγματοποιήσει προς τις ανωτέρω Διοικήσεις, τις εξής 

παρεμβάσεις: 
 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ 

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

  Να αναφερθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν υπηρεσίες της περιφέρειας 

όπως η έλλειψη μόνιμου προσωπικού που εξακολουθεί να υπάρχει στο Π.Κ. Δελβινακίου 

(υπηρετούν μόνο 9 συνάδελφοι μη παραγωγικής σχολής) και εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή 

της υπηρεσίας. Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει το Π.Κ. Φιλιατών, η Π.Υ. Λιμένα 

Ηγουμενίτσας και η Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων. 
 

  Επίσης, στα περισσότερα κλιμάκια της περιφέρειάς μας δεν έχει τοποθετηθεί ούτε και τη 

φετινή χρονιά Αξιωματικός, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα του προϊσταμένου. 
 

  Να τονιστούν προς τις Διοικήσεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται στους συναδέλφους 

που υπηρετούν σε υπηρεσίες που λειτουργούν οριακά, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, 

καθώς και η αναγκαιότητα για την άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών ενόψει της 

αντιπυρικής περιόδου, έστω και με αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους. 
 

  Επιπλέον, να ζητηθεί η κατασκευή κατάλληλων χώρων υγιεινής για γυναίκες συναδέλφους, 

στις εγκαταστάσεις του Π.Κ. Δελβινακίου. 
   

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ    

ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    

 

  Να κατατεθεί συγκεκριμένη αναλυτική πρόταση ως εξής: οι οδηγοί που θα εκτελούν 

υπηρεσία στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς καυσίμων της Διοίκησης Υπηρεσιών του Νομού 

Ιωαννίνων, να είναι ορισμένοι από πριν και σε μόνιμη βάση. Για την καλύτερη εφαρμογή της 

πρότασης αυτής, θα μπορούσαν να επιλεγούν συνάδελφοι που επιθυμούν τον ορισμό τους, για 

την εκτέλεση δρομολογίων στο συγκεκριμένο όχημα. Ανάλογος τρόπος επιλογής των οδηγών, 

εφαρμόζεται και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, από όσο γνωρίζουμε. 
 

  Η ενέργεια αυτή θα συμβάλλει ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Νομού Ιωαννίνων, εξαιτίας της συχνής εναλλαγής στον ορισμό διάφορων 

οδηγών, που είχε ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις, είτε να μην επαρκούν τα άτομα για 

να στελεχώσουν τις βάρδιες, είτε να εκτελούν συνάδελφοι μας πρόσθετη υπηρεσία σε 

αντίθεση με τη νομοθεσία και τις διαταγές που ισχύουν, όπως μας καταγγέλθηκε ξανά στο 

πρόσφατο χρονικό διάστημα. 
 

  Επίσης θα επιτυγχάνεται ο πληρέστερος έλεγχος και η καλύτερη συντήρηση του οχήματος, 

από τους συγκεκριμένους ορισμένους οδηγούς που θα εκτελούν τα δρομολόγια μεταφοράς και 

διανομής καυσίμων, ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο και οι τυχόν φθορές 

του. 
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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ Π.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
 

  Το Π.Κ. Μετσόβου διαθέτει 4 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα εκ των οποίων 1 

διασωστικό. Πρόσφατα τοποθετήθηκε επιπλέον, στο συγκεκριμένο κλιμάκιο και το ειδικό 

πυροσβεστικό όχημα τύπου σηράγγων ( Π.Σ. 4299 – ΜΑΝ 3000 TLF). 
 

  Ο περιορισμένος χώρος στέγασης των πυροσβεστικών οχημάτων του κλιμακίου, δεν επαρκεί 

για να καλύψει το σύνολο των οχημάτων που διαθέτει, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η 

προστασία των βανών του συγκροτήματος της αντλίας, από την παγωνιά τους χειμερινούς 

μήνες. 
 

  Απαιτείται να πραγματοποιηθεί η επισκευή και επέκταση του χώρου στέγασης των 

υπηρεσιακών οχημάτων του κλιμακίου, όπως και η αποκατάσταση των φθορών που έχουν 

παρουσιαστεί στις βάνες του πυροσβεστικού οχήματος Π.Σ. 2578, από την παγωνιά κατά τους 

χειμερινούς μήνες. 
 

 ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

                  

  Οι κτηριακές εγκαταστάσεις που στεγάζεται η Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και συστεγάζεται και 

η 5η Ε.Μ.Α.Κ., έχουν υποστεί μεγάλες διαβρώσεις και φθορά στους τοίχους των εσωτερικών 

χώρων (όπου υπάρχουν γραφεία, θάλαμοι και ο χώρος ψυχαγωγίας), από την υγρασία που 

εισέρχεται εντός του κτηρίου από το σκυρόδεμα της οροφής του. 
 

  Πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για τη μόνωση της οροφής του κτηρίου με την 

κατασκευή στέγης ή ειδικής στεγανοποίησης, αλλά και να αποκατασταθούν οι εσωτερικές 

διαβρώσεις, με ένταξη του έργου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή σε αντίστοιχα 

προγράμματα, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

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