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ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  Ε.Α.Κ.Π. 
.            Της    Ένωσης    Υπαλλήλων    Πυροσβεστικού    Σώματος    Περιφέρειας    Ηπείρου          .                                                                                                                                                             
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Ιωάννινα 14 Μαρτίου 2017  

                                                                               Προς: Τους συναδέλφους μόνιμους, 5ετείς και  

                                                                                           Συμβασιούχους, της περιφέρειας Ηπείρου 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ  

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι 

  Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 

Ηπείρου για την οργάνωση και τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων σε αγωνιστικές δράσεις του 

συνδικαλιστικού κινήματος, καλεί τους συναδέλφους μόνιμους, 5ετείς και συμβασιούχους που 

υπηρετούν στην Ήπειρο την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ώρα 18:00, σε συγκέντρωση που θα 

πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων.  

  Οι τελευταίες αρνητικές εξελίξεις στο χώρο μας, από την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της 

κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ., που διευρύνει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων 

Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν αφήνουν περιθώρια για καμιά αναμονή και εφησυχασμό από κανένα. 

Συγκεκριμένα: 

• Το ξεσπίτωμα των πυροσβεστών μόνιμων και πενταετών από αρκετές περιοχές της 
χώρας και από την περιφέρειά μας, ξεκίνησε με τις αναγκαστικές μεταθέσεις για τη 

στελέχωση των Π.Υ. των αεροδρομίων της FRAPORT (από την περιφέρειά μας μετατέθηκε 

συνάδελφος χωρίς αίτησή του, από το Π.Κ. Αστροχωρίου Άρτας στην Π.Υ. Αεροδρομίου 

της Μυκόνου). Θα ακολουθήσουν μεταθέσεις και άλλων συναδέλφων, με τις τακτικές 

μεταθέσεις του Μαΐου, για κάλυψη κενών θέσεων σε όλη τη χώρα. Το επόμενο διάστημα θα 

συσταθεί ο νέος Κανονισμός Μεταθέσεων, που θα ξεσπιτώνει το σύνολο των 

πυροσβεστών παλιών και νέων. Πρόσθετα οικονομικά, αλλά και οικογενειακά προβλήματα 

φορτώνονται στις πλάτες μας. 

• Νέες οικονομικές απώλειες έρχονται με τις μειώσεις στους μισθούς μας, την αύξηση των 

φόρων και των χαρατσιών, την παραπέρα υποβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης και της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.   

• Συνεχίζεται η ομηρία, η αγωνία και το αβέβαιο εργασιακό μέλλον των συναδέλφων 
5ετούς υποχρέωσης και των συμβασιούχων, από τον διαχρονικό εμπαιγμό που έχουν δεχτεί 

από όλες τις κυβερνήσεις. 

• Οι υπηρεσίες μας αποδυναμώνονται συνεχώς, εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων του Π.Σ. 

σε μόνιμο προσωπικό και είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει κατάργηση πυροσβεστικών 

υπηρεσιών και κλιμακίων. Υποβαθμίζεται συνεχώς η πυρασφάλεια για το λαό. 

• Οι μεγάλες ελλείψεις του Π.Σ. σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό, μέτρα ασφάλειας, θα 

χειροτερέψουν την κατάσταση στην αντιπυρική περίοδο. Η κυβέρνηση θα εντείνει την 

καταπάτηση του ωραρίου εργασίας, με τις συνεχόμενες επιφυλακές και την 

υπερεργασία μας.  

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι μόνιμοι, 5ετείς και συμβασιούχοι 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει προειδοποιήσει και έχει ενημερώσει τους 

πυροσβέστες για όλες αυτές τις εξελίξεις.  

 

  Είναι η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα μας. Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. 

Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις διαδικασίες και τη λειτουργία του συνδικαλιστικού 

κινήματος. Οι δράσεις που πραγματοποίησε η Ε.Α.Κ.Π. όλο το προηγούμενο διάστημα με 
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αποκορύφωμα τις παραστάσεις διαμαρτυρίας την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο και στο 

Υπουργείο και στην περιφέρειά μας, για το σύνολο των αιτημάτων και των διεκδικήσεων που 

περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της, πρέπει να συνεχιστούν, να δυναμώσουν και να 

μαζικοποιηθούν. Να διεκδικήσουμε άμεσα:  

 

• Να πάρει πίσω η κυβέρνηση όλα τα μέτρα που επιβάλλει εναντίον μας. Να καταργηθεί το 

νέο σύστημα μεταθέσεων και μετακινήσεων.  

 

• Να μονιμοποιηθούν όλοι οι 5ετείς και οι συμβασιούχοι συνάδελφοί μας, σύμφωνα με την 

πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που βάζει τέλος στην εργασιακή τους ομηρία. Να καταργηθεί η 

τριχοτόμηση του προσωπικού και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας.  

 

• Αυξημένα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην υπηρεσία μας.  

 

• Καμιά κατάργηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων στην περιοχή μας και σε 

όλη τη χώρα. Να αναβαθμιστούν με πλήρη στελέχωση σε προσωπικό, εξοπλισμό και 

υποδομές, σύμφωνα με τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες.  

• Πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών μας στα επίπεδα του 2009. Aμοιβή της 

υπερεργασίας (υπερωριών), όπως χορηγείται σε όλους τους πολιτικούς δημοσίους 

υπαλλήλους. 

 

• Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Αποκλειστικά δημόσια, υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.  

• Να αυξηθούν οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού, για το Π.Σ. και την αναβάθμιση 

της πυρασφάλειας για το λαό, αλλά και για να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματά μας.   

 

  Ενημερώνουμε όλους τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς για την κατάσταση των 

υπηρεσιών μας, τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις μας. Συμμετέχουμε σε κοινό αγώνα με όλους τους 

εργαζόμενους και το λαό, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., που μας 

οδηγεί στην εξαθλίωση.  

 

  Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με τα προεδρεία και τις πλειοψηφίες του σωματείου της Ηπείρου 

και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών, που με τη στάση, την ανοχή, αλλά και 

τις προτάσεις τους που συμπλέουν με τους σχεδιασμούς των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, 

υπονομεύουν και καταργούν τα δικαιώματά μας. 
 

 ΟΛΟΙ την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ώρα 18:00 

στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί  στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων   

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
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