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ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Συνάδελφοι    
  Στα πλαίσια της επικείμενης αναλυτικής πρότασης της Ένωσης για την αναδιοργάνωση των 
πυροσβεστικών υπηρεσιών της περιφέρειάς μας, όπως ζητείται για δεύτερη φορά από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. την 
ύστατη κυριολεκτικά στιγμή πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 
Πυροσβεστών καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη θέση της, που αποτελεί συνάρτηση της γενικότερης 
πρότασης της παράταξης για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. σε συνδυασμό με την ίδρυση του Ενιαίου 
Φορέα Δασοπροστασίας.  
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφέρεια Ηπείρου περιλαμβάνει: 
 

 Δάση και δασικές εκτάσεις στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών της, συνολικής έκτασης 6.500.000 
στρεμμάτων περίπου, καθώς και γεωργικές εκτάσεις που ξεπερνούν το 1.500.000 στρέμματα. 

 Εθνικούς δρυμούς με ενδεικτικότερο τον εθνικό δρυμό Βίκου – Αώου με έκταση 126.000 στρέμματα, 
αισθητικά δάση, εθνικά πάρκα, υδροβιότοπους, όπως και προστατευμένες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους. 

 Μεγάλες αστικές περιοχές και οδικές αρτηρίες με τεράστιες σήραγγες (Εγνατία και Ιόνια οδός), καθώς και 
σημαντικές βιομηχανικές – τεχνολογικές και εμπορικές μονάδες, όπως και τουριστικές περιοχές.  

  Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μόνιμο προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων 
κρίνεται ελλιπές, σε σχέση με τους τομείς ευθύνης τους, αλλά και ότι τα βασικά λειτουργικά έξοδα των 
πυροσβεστικών κλιμακίων καλύπτονται από την Τοπική Διοίκηση, προτείνουμε:  

 Την άμεση αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων της περιφέρειας Ηπείρου, με 
αλλαγή του οργανογράμματος και αύξηση του αριθμού οργανικών θέσεων, στη βάση των σύγχρονων 
αναγκών. 

 Την κάλυψη των πραγματικών κενών οργανικών θέσεων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την 
άμεση αποκατάσταση και μονιμοποίηση με σταθερή σχέση εργασίας, όλων των πυροσβεστών 5ετούς 
θητείας και των συμβασιούχων συναδέλφων, στο Πυροσβεστικό Σώμα και σε υπηρεσίες αρμοδιότητας 
της Πολιτικής Προστασίας, για την κάλυψη των υπαρχόντων αναγκών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.   

 Τη μελλοντική μετατροπή όλων των πυροσβεστικών κλιμακίων της περιφέρειας σε σταθμούς Δ΄ τάξης 
και στη συνέχεια την αναβάθμιση όσων εξυπηρετούν μεγαλύτερες ανάγκες, βάση σχετικών μελετών και 
στατιστικών, σε ότι αφορά τους τομείς ευθύνης τους.   

 Τη διευθέτηση αναγκών και ελλείψεων σε μηχανολογικό – ατομικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική  
υποδομή στη βάση των σύγχρονων απαιτήσεων και τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο από τα κρατικά Κ.Τ.Ε.Ο. 
όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας.  

 Καμία κατάργηση – συγχώνευση πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, που υπάγονται στην 
περιφέρεια Ηπείρου.  

 Ένταξη του επαγγέλματος του πυροσβέστη στα Βαρέα – Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά, εφαρμογή των 
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος και καθιέρωση ανθρώπινων ωραρίων εργασίας 
με άμεση εφαρμογή της πενθήμερης εβδομάδας. 

 

  Για την υλοποίηση των αιτημάτων, που συνάδουν με ανάλογες προτάσεις της παράταξης για όλες τις 
περιφέρειες της χώρας, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με την Πολιτική και την Φυσική Ηγεσία, απαιτώντας την πλήρη 
ικανοποίηση τους και σε αντίθετη περίπτωση, την έναρξη κλιμακούμενων αγωνιστικών κινητοποιήσεων 
μέσα στην αντιπυρική περίοδο, με συνδικάτα και φορείς του εργατοϋπαλληλικού κινήματος, ενόψει και 
της κατάθεσης του αντιδραστικού νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του Σώματος.  

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 
Βλάχος Δημήτριος    Ράπτης Ιωάννης  
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