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          ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ  

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

 

 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου σας καλεί σε μαζική και ενεργή 

συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του σωματείου μας, που θα πραγματοποιηθεί στα 

Ιωάννινα το Σάββατο 6 του Μάη και ώρα 11:00 π.μ. σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ESSENCE 

(έναντι του Αεροδρομίου Ιωαννίνων). 

 

  Τα προβλήματα στον εργασιακό μας χώρο πολλαπλασιάζονται. Βιώνουμε έντονα και εμείς οι 

πυροσβέστες όπως και όλος ο λαός, τις συνέπειες που απορρέουν από την εφαρμογή των 

αντιλαϊκών μέτρων τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και από τις 

προηγούμενες κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μηχανισμούς του κεφαλαίου.  

  

  Το ξεσπίτωμα των συναδέλφων (μονίμων και 5ετών) με τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις που 

ξεκίνησε αρχικά για τις Π.Υ. των αεροδρομίων και των Εθνικών Οδών, για να καλυφθούν οι 

τεράστιες ελλείψεις του Π.Σ. σε μόνιμο προσωπικό, δεν θα έχει τελειωμό. Από την περιφέρειά 

μας μετατέθηκε  συνάδελφος από την Άρτα για την Π.Υ. Αεροδρομίου της Σάμου. Αρκετοί 

συνάδελφοί μας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τη διαμονή τους, λόγω των μεγάλων 

οικονομικών ποσών που απαιτούνται για την εύρεση κατοικίας, αλλά και της αντικειμενικής 

αδυναμίας εύρεσης αυτής σε πολλές περιπτώσεις. Νέο ξεσπίτωμα πυροσβεστών αναμένεται 

άμεσα με τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις του Μαΐου.  

 

  Συνεχίζεται η ομηρία και ο εμπαιγμός των 5ετών και των συμβασιούχων συναδέλφων μας. 

Διατηρούνται οι μεγάλες ελλείψεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, σε σύγχρονο απαραίτητο 

εξοπλισμό και σε υποδομές. 

 

  Η κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων και στην περιφέρειά μας, που είχε 

επιχειρηθεί και στο παρελθόν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι προ των πυλών, ως  

συνέπεια των διαχρονικών ελλείψεων και της αποδυνάμωσης των υπηρεσιών μας. Υποβαθμίζεται 

συνεχώς η πυρασφάλεια για το λαό.  

  

  Οι μεγάλες ελλείψεις του Π.Σ. σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό, μέτρα ασφάλειας κατά την 

εργασία μας, θα χειροτερέψουν την κατάσταση στην αντιπυρική περίοδο. Η κυβέρνηση θα 

εντείνει την καταπάτηση του ωραρίου εργασίας, με τις συνεχόμενες επιφυλακές και την 

υπερεργασία μας.  

  

  Νέες μεγάλες μειώσεις θα επιβληθούν στο εισόδημά μας, με το νέο μισθολόγιο και τα νέα 

φοροχαράτσια. Διαλύεται η κοινωνική ασφάλιση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους 

τους εργαζόμενους και το λαό.  

   

  Το διεκδικητικό πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. προτείνει συνεχή αγώνα με τη συμμετοχή μόνιμων, 

5ετών και συμβασιούχων συναδέλφων στο χώρο μας και παράλληλα αγώνα στο πλάϊ του 

λαού, μέχρι να καταργηθούν όλα τα μέτρα που έχουν επιβληθεί εναντίον μας από τις 

αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Διεκδικούμε να αυξηθούν οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού 

για το Π.Σ. για να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών του. Να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες μας με 

επαρκή στελέχωση σε μόνιμο προσωπικό, ανανέωση του εξοπλισμού και των οχημάτων και 

χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας. Να καταργηθεί το νέο σύστημα μεταθέσεων και 
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μετακινήσεων, να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι οι συνάδελφοι που ξεσπιτώθηκαν με 

μεταθέσεις και μετακινήσεις και μέχρι να γίνει αυτό, να τους παρέχεται δωρεάν διαμονή σε 

κατάλληλες κατοικίες, σίτιση και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι 

5ετείς και οι συμβασιούχοι συνάδελφοί μας και να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες 

προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό. Να ανακτήσουμε όλες τις οικονομικές και ασφαλιστικές 

απώλειες, που είχαμε από την έναρξη της κρίσης το 2009. Να πληρωθεί η υπερωριακή εργασία 

μας, όπως συμβαίνει με όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Να 

θεσμοθετηθούν και να αυξηθούν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 

στην υπηρεσία μας.  

 

  Η Γενική Συνέλευση του σωματείου μας πρέπει να πάρει αποφάσεις για να οργανώσουμε 

τον αγώνα μας για να αντισταθούμε στις πολιτικές που μας διαλύουν τη ζωή και να 

διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Να συνεχιστούν και να 

μαζικοποιηθούν οι παραστάσεις διαμαρτυρίας στην περιφέρειά μας. Να απαιτήσουμε από 

την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων με κλιμάκωσή τους 

μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Να πάρει πίσω η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας τις προτάσεις 

που έχει καταθέσει για τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις, την  επαγγελματική ασφάλιση κ.λ.π. 

που είναι παραπλήσιες με τα μέτρα των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και καταργούν τα δικαιώματα 

των πυροσβεστών. 

   

  Να δυναμώσει η αλληλεγγύη μεταξύ των πυροσβεστών για τα μεγάλα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε και να συμμετέχουμε μαζικά σε κοινούς αγώνες με όλους τους 

εργαζόμενους και το λαό, για να συγκρουστούμε με τις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν.  

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 


	Ιωάννινα 3 Μαΐου 2017
	ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

