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Ιωάννινα 26 Απριλίου 2016   
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΤΟΥ ΜΑΗ 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ - ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ  ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

  Στις 8 του Μάη γίνονται οι εκλογές στην Ένωσή μας, για την ανάδειξη των συναδέλφων που θα 

μας εκπροσωπήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης στην Ήπειρο, αλλά και στην 

Πανελλήνια Ομοσπονδία των Πυροσβεστών. 
 

Η ενίσχυση και η άνοδος της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών Ηπείρου,  

θα σημάνει μεγαλύτερη δύναμη στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. 
  

  Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τις προηγούμενες εκλογές επιβεβαιώθηκαν πλήρως, 

για ακόμη μια φορά, οι εκτιμήσεις μας για τις εξελίξεις αλλά και για τις συνέπειες στα υπηρεσιακά, 

ασφαλιστικά και κοινωνικά προβλήματα. 
 

  Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ., 

συνεχίζει την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων 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 μονοπωλιακών ομίλων. 
  

  Επιπλέον, προωθεί νέο πακέτο μέτρων με μεγάλες περικοπές σε μισθούς, με τη δημιουργία 

νέου μισθολογίου για τους ένστολους όπου συμπεριλαμβάνονται και οι πυροσβέστες, αλλά και 

με το νέο φορολογικό σύστημα. Διαλύει ολοκληρωτικά τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

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

στοιχειώδη υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη. 
  

  Παράλληλα, με την πολιτική της η κυβέρνηση εμπλέκει ακόμα εντονότερα τη χώρα και το λαό μας 

στον πόλεμο που έχει φουντώσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με συνέπεια να 

δημιουργούνται καραβάνια προσφύγων και μεταναστών. Το ΝΑΤΟ, με την αρμάδα του στο Αιγαίο, 

συνεχίζει ακόμα πιο προκλητικά να κάνει τα στραβά μάτια στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην 

περιοχή, με το γκριζάρισμα περιοχών του Αιγαίου και την συνολικότερη αμφισβήτηση των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. 
 

  Σε ότι αφορά τον εργασιακό μας χώρο το Πυροσβεστικό Σώμα, διατηρούνται οι μεγάλες ελλείψεις 

σε μόνιμο προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές, συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η απαξίωση των 

5ετούς θητείας και συμβασιούχων συναδέλφων, η πυρασφάλεια υποβαθμίζεται συνεχώς λόγω των 

παγιωμένων μειώσεων από την κρατική χρηματοδότηση. Μας ανέθεσαν νέες αρμοδιότητες με 

καθήκοντα οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, λόγω έλλειψης προσωπικού στον 

συγκεκριμένο τομέα. Συνέπεια όλων αυτών θα είναι η συνεχής εντατικοποίηση της εργασίας κατά 

την εκτέλεση της υπηρεσίας, η αυξανόμενη επικινδυνότητα και η συνεχής αμφισβήτηση των 

δικαιωμάτων που έχουμε ως προσωπικό της Πυροσβεστικής. 
 

Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να μας στερούν το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή σε εμάς 

και στις οικογένειές μας. Να αμφισβητήσουμε τη γραμμή του συμβιβασμού και της αποδοχής, 

στην πολιτική που επιβάλλουν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  

  Ως Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου, αναδείξαμε τις αιτίες των προβλημάτων και στην υπηρεσία αλλά και στη 

ζωή μας γενικότερα. Με τις θέσεις, τις προτάσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο δράσης μας, 

προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την αντίσταση των  πυροσβεστών, με διαμαρτυρίες, παραστάσεις 

προς το Υπουργείο, συμμετοχή στις ελάχιστες κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας, όπως και στις 

κινητοποιήσεις όλων των εργαζομένων και των  λαϊκών στρωμάτων. 
  

  Συνεχίζουμε την προσπάθεια για να συσπειρώσουμε όλους τους πυροσβέστες μόνιμους - 

πενταετείς και συμβασιούχους, αξιωματικούς και χαμηλόβαθμους, στον αγωνιστικό δρόμο 

διεκδίκησης. Στηρίζουμε τους συναδέλφους, σε όλα τα προβλήματα και τα εργασιακά ζητήματα που 

τους απασχολούν. 
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  Σε τοπικό επίπεδο δώσαμε το παρόν σε όλους τους αγώνες και τις εκδηλώσεις του εργατικού - 

λαϊκού κινήματος, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή μας στον πολυήμερο απεργιακό αγώνα των 

εργατών της ανακύκλωσης στα Ιωάννινα, που κατέληξε σε νίκη των εργατών με την ανάκληση 

των απολύσεων και την αποτροπή της μείωσης των μισθών, που είχε πρόθεση να επιβάλλει η 

εργοδοσία. Κατάφεραν δηλαδή οι εργαζόμενοι ως αποτέλεσμα του αγώνα τους, όχι μόνο να μη 

μείνουν στο δρόμο οι οικογένειές τους, αλλά και να κρατήσουν τους μισθούς τους, σε επίπεδα 

προ μνημονίων. 
  

  Αυτή τη δράση και αυτούς τους αγώνες θέλουν να αποφύγουν το προεδρείο και η πλειοψηφία του 

Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Ηπείρου (Ενωμένοι Πυροσβέστες) και οι συνοδοιπόροι 

τους στο προεδρείο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των 

πυροσβεστών. 
  

  Το προεδρείο του σωματείου μας, που συμμετέχει και στο προεδρείο της Ομοσπονδίας, 

συμβιβάζεται με την πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης, δεν μας οργανώνει ως 

πυροσβέστες για να αντιδράσουμε δυναμικά και μαζικά μαζί με όλο το λαό, αντίθετα επιμένει 

να μας ξεχωρίζει. Βάζει πλάτη για να περάσουν όλες οι διατάξεις που τσακίζουν τα δικαιώματά 

μας. 
 

  Συγκεκριμένα, προτείνουν να πληρώνουμε αποκλειστικά από την τσέπη μας την επικουρική μας 

ασφάλιση και να «απαλλάξουμε» το κράτος από τη χρηματοδότηση, αυτό που θέλουν δηλαδή και 

όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, να παραδώσουμε την επικουρική μας ασφάλιση στις ασφαλιστικές, 

χρηματοοικονομικές εταιρείες και τις τράπεζες και να γίνουν τα αποθεματικά των ταμείων μας, τα 

δικά μας χρήματα, μετοχές - χαρτιά. 
 

  Προτείνουν να μετατίθενται χιλιάδες συνάδελφοί μας, για να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις του 

προσωπικού σε όλη τη χώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, προτείνουν ξεσπίτωμα και νέες οικονομικές και 

οικογενειακές επιβαρύνσεις των πυροσβεστών. 
 

  Συναίνεσαν στον νόμο για την ψευτοαναδιοργάνωση του Π.Σ. που επιβάλλει αρκετές διατάξεις των 

μνημονίων στον εργασιακό μας χώρο (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.). 
 

  Κουβέντα δεν είπανε για τις νέες αρμοδιότητες που μας ανατέθηκαν ως οδηγοί ασθενοφόρων των 

Κέντρων Υγείας, έδειξαν πλήρη αδράνεια για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. 
  

  Το προεδρείο του σωματείου αρνείται τις προτάσεις μας για οργάνωση διαμαρτυρίας στην 

περιφέρεια, για όλες τις καταστρατηγήσεις και τις αυθαιρεσίες στο καθεστώς εφαρμογής του 

ωραρίου λόγω των επιφυλακών, την έλλειψη μέτρων ασφάλειας, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα 

των πυροσβεστικών υπηρεσιών που οξύνονται κατά την αντιπυρική περίοδο. Την ίδια στάση 

κρατάει και το προεδρείο της Ομοσπονδίας, που αρνείται να πραγματοποιήσει διαμαρτυρία στο 

Υπουργείο μέσα στην αντιπυρική περίοδο για τα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που απασχολούν το 

σύνολο των συναδέλφων, καθώς και για την υποβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας. 
  

  Συκοφαντούν με ασύστολα ψεύδη εναντίον της Ε.Α.Κ.Π., εξαιτίας της αδυναμίας τους να 

αντιπαρατεθούν πάνω σε θέσεις και προτάσεις για τα εργασιακά μας προβλήματα και εκθέτουν το 

σωματείο σε πανελλαδικό επίπεδο. 
  

  Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 3 του Απρίλη, πήραν απόφαση παράνομα και 

καταχρηστικά να παρατείνουν τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σε 3 έτη, από 2 που ισχύει, σε 

αντίθεση με ότι προβλέπει το καταστατικό του σωματείου και ο νόμος 1264/1982. Ως Ε.Α.Κ.Π. θα 

εμποδίσουμε την εφαρμογή της συγκεκριμένης παράνομης και αντικαταστατικής απόφασης. 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Να μην επιτρέψουμε άλλη απαξίωση και εκφυλισμό στη λειτουργία του σωματείου και του 

συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας. Να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις και να πάρουμε 

την υπόθεση του αγώνα στα χέρια μας. 
 

Δίνουμε την απάντησή μας και μέσω της εκλογικής διαδικασίας, απομονώνοντας τους 

συμβιβασμένους συνδικαλιστές που προσφέρουν αμέριστη βοήθεια στις κυβερνήσεις, για να 

επιβάλλουν τις αντεργατικές - αντιλαϊκές τους πολιτικές εναντίον μας. 
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Ενισχύουμε την Ε.Α.Κ.Π. και το πλαίσιο δράσης που προτείνουμε, 
  

 για να υπερασπιστούμε πραγματικά τα δικαιώματά μας και να διεκδικήσουμε αυτά που 

δικαιούμαστε, 
 

 για να συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στην ενίσχυση της συμμαχίας των εργαζομένων στο 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους 

ελεύθερους επαγγελματίες, 
 

  για να αντισταθούμε και να εμποδίσουμε τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, 

προτάσσοντας τα πραγματικά εργατικά - λαϊκά συμφέροντα, 
 

 για να εκφράσουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες 

που βρίσκονται στην περιοχή μας, απομονώνοντας παράλληλα κάθε ναζιστική φωνή που 

προωθεί το ρατσισμό και την ξενοφοβία, 
 

  Οι οργανωμένοι και προσανατολισμένοι αγώνες, η απεργία στις 4 Φλεβάρη και οι πολυήμερες 

μαχητικές κινητοποιήσεις της μικρομεσαίας αγροτιάς, κατάφεραν να μπλοκάρουν έστω και 

προσωρινά, τα χρονοδιαγράμματα της αποκαλούμενης πρώτης «αξιολόγησης» του τρίτου 

Μνημονίου και να καθυστερήσουν την προώθηση των νέων βάρβαρων, αντιλαϊκών μέτρων 

που προβλέπει. 
 

  Μόνο έτσι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ρήξης και ανατροπής, με τις πολιτικές που στοχεύουν 

να καταργήσουν όσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα μας έχουν απομείνει. Μόνο έτσι 

ακυρώνουμε στην πράξη παλιούς και νέους αντεργατικούς νόμους. 
 

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

 

 ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
  

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ 
 

                                  

                    ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                    

                                  ΒΛΑΧΟΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΤΟΥ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

                                  ΚΑΛΟΥΔΗΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         ΤΟΥ    ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

                                  ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ   ΑΑΡΩΝ                 ΤΟΥ    ΙΩΑΝΝΗ 

                                  ΚΡΙΚΩΝΗΣ              ΘΕΟΧΑΡΗΣ         ΤΟΥ   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

                                  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ         ΑΡΓΥΡΙΟΣ           ΤΟΥ    ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

                                  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ            ΤΟΥ    ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

          ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       ΤΟΥ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

          ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΗΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΤΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

                                  ΤΑΤΣΗΣ                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ           ΤΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
 

                                  ΒΛΑΧΟΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΤΟΥ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

                                  ΚΑΛΟΥΔΗΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΤΟΥ    ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

                                  ΚΑΡΡΑΣ                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΤΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

          ΚΙΤΣΩΝΗ                 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ     ΤΟΥ    ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

                                  ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ   ΑΑΡΩΝ                  ΤΟΥ    ΙΩΑΝΝΗ 

                                  ΚΡΙΚΩΝΗΣ             ΘΕΟΧΑΡΗΣ          ΤΟΥ    ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

                                  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ         ΑΡΓΥΡΙΟΣ            ΤΟΥ    ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

                                  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ              ΤΟΥ    ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

          ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΤΟΥ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

                                  ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       ΤΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

                                  ΤΑΤΣΗΣ                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ             ΤΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                  ΚΑΡΡΑΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΤΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

          ΚΙΤΣΩΝΗ                ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ       ΤΟΥ    ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
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