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ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΤΟΥ ΜΑΗ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Τη Δευτέρα  25 Μαΐου  γίνονται οι εκλογές στο σωματείο μας ( Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου ),  για να
αναδειχθούν  οι  συνάδελφοι  που  θα  μας  εκπροσωπήσουν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  στην
Πανελλήνια Ομοσπονδία των Πυροσβεστών ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. )

Δεν είναι δυνατόν συνάδελφοι οι πυροσβέστες στην Ήπειρο, να επιλέξουν σε αυτές τις εκλογές,
να  ψηφίσουν  συνδικαλιστές  για  να  τους  εκπροσωπήσουν όπως  αυτούς  της  παρέας  του
απερχόμενου  προεδρείου (  ψηφοδέλτιο  ΕΝΩΜΕΝΟΙ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ  ),  οι  οποίοι  αντί  να
υπερασπιστούν τα δικαιώματά μας: 

 Πρότειναν στην κυβέρνηση να ξεσπιτωθούμε με μεταθέσεις σε όλη τη χώρα, έβαλαν την
υπογραφή  τους  για  να  τινάξουν  στον  αέρα  τη  ζωή  μας, τον  οικονομικό  και  τον
οικογενειακό μας προγραμματισμό.

 Έβαλαν την υπογραφή τους για να μετατίθενται αρκετοί πυροσβέστες από την Ήπειρο
και  να αποδυναμώνονται οι ήδη ελλειμματικές υπηρεσίες της περιφέρειας μας,  για να
μπαλώνονται με αυτόν τον τρόπο οι ελλείψεις άλλων πιο ελλειμματικών υπηρεσιών της
χώρας, αντί να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

 Στην  ιστοσελίδα της  Ε.Α.Κ.Π.  έχουμε  αναρτήσει τις  προτάσεις  του  απερχόμενου
προεδρείου για  το  ξεσπίτωμα  των  πυροσβεστών (  με  μόρια  ),  για  να  δουν  όσοι
συνάδελφοι δεν γνωρίζουν, σε ποιους είχαν αναθέσει μέχρι σήμερα να υπερασπιστούν
τα δικαιώματά τους.

 Αδιαφόρησαν  πλήρως,  για την  προστασία  της  υγείας  και  της  ζωής  μας και  κατ’
επέκταση  και των συμπολιτών μας, από την απειλή της πανδημίας του κορωνοϊού.  Δεν
έκαναν καμία παρέμβαση προς την Πολιτική και την Φυσική Ηγεσία για τις ευθύνες και
τις  υποχρεώσεις  του  κράτους  απέναντί  μας, για  την  καθαριότητα  και  τις  ασφαλείς
συνθήκες  διαβίωσης  στις  υπηρεσίες  μας,  για  την  ενίσχυση  του  δημόσιου  συστήματος
υγείας. 

 Θέλουν  να  πληρώνουμε  από  την  τσέπη  μας,  με  τα  χρήματα  του  σωματείου,  για  να
αγοράζουμε τα μέσα για να προστατευτούμε, προκειμένου  να απαλλάξουν το κράτος και
τις κυβερνήσεις από το « κόστος » για την προστασία της ζωής μας. 

 Συμφώνησαν  με   τις  χορηγίες  των  ιδιωτών την  ώρα  που  η  υποχρηματοδότηση
συνεχίζεται  και παρουσίασαν ως δικό τους έργο τις χορηγίες αυτές και τις ενέργειες
Διοικήσεων των υπηρεσιών, για τα μέσα ατομικής προστασίας των συναδέλφων.

 Εκμεταλλεύονται ακόμα και σοβαρές επικίνδυνες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για να
υποκριθούν ότι ενδιαφέρονται για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών.

 Δεν έκαναν καμία ουσιαστική ενέργεια για να προσμετρηθεί το σύνολο των οφειλόμενων
ρεπό των συναδέλφων ( συμπεριλαμβανομένων των ρεπό κατ’ οίκον χρόνου ετοιμότητας,
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σε  διάστημα  Γενικής  Επιφυλακής  ),  που  παράνομα  δεν  υπολογίστηκαν σε  αρκετές
υπηρεσίες της περιφέρειας.

 Αγνόησαν και το συγκεκριμένο δίκαιο αίτημά μας, παρά το γεγονός ότι η Ε.Α.Κ.Π. άμεσα
ανέδειξε  το  πρόβλημα και  παρέθεσε  όλα  τα  αδιάσειστα  αποδεικτικά  στοιχεία  και
νομοθετήματα,  που  καταδεικνύουν  ότι  δικαιούμαστε  να  μας  προσμετρηθούν  τα
συγκεκριμένα ρεπό.

 Δεν εξέδωσαν καμία ενημερωτική ανακοίνωση προς τους συναδέλφους, για την εξέλιξη
και την αντιμετώπιση του προβλήματος, που αφορά νέα καταπάτηση των δικαιωμάτων
μας.

 Φέρουν  μεγάλη  ευθύνη για  τη  συνέχιση  των  πρακτικών  της  μη  προσμέτρησης  του
συνόλου των δικαιούμενων ρεπό, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των επιφυλακών κατά
την  αντιπυρική  περίοδο  που  θα  μας  επιβληθεί  από  την  κυβέρνηση  και  τη  Φυσική
Ηγεσία.

 Δεν  διεκδίκησαν  ποτέ,  δυναμικά  και  ουσιαστικά, να  εφαρμοστεί  και  για  τους
πυροσβέστες  η χρηματική αμοιβή των υπερωριών, όπως προβλέπεται  για όλους τους
δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους της χώρας.

 Δεν  άσκησαν  καμία  πίεση  για  να  λυθεί  οριστικά  το  πρόβλημα  των  συνεχών
επιφυλακών που  γίνονται  για  να  καλύψουν  πάγιες και  όχι  έκτακτες ανάγκες του
Πυροσβεστικού Σώματος, εξαιτίας των ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό. Να πληρωθούν
τα οφειλόμενα ρεπό και να σταματήσει η εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου μας, με
την απλήρωτη - δωρεάν υπερεργασία που μας επιβάλλουν οι κυβερνήσεις.

 Έβαλαν πλάτη και στήριξαν και  τον πρόσφατο νόμο  της ψευτοαναδιοργάνωσης του
Πυροσβεστικού  Σώματος  (ν.  4662/2020) που  καταργεί  τα  δικαιώματά  μας,  μας
ξεσπιτώνει με μεταθέσεις - αποσπάσεις - μετακινήσεις, καταργεί των ελεύθερο χρόνο
μας με τις επιφυλακές σε μόνιμη βάση, δεν προβλέπει καμία προστασία για την υγεία και
την ασφάλειά μας, διατηρεί και διευρύνει τις ελλείψεις του Π.Σ. σε μόνιμο προσωπικό
- μέσα - εξοπλισμό -  υποδομές και  υποβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία  των
υπηρεσιών μας. 

 Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι μέσω αυτού του νόμου  προωθείται με ταχύτατους
ρυθμούς η  μεταφορά αρμοδιοτήτων του Π.Σ. στους Δήμους και τις Περιφέρειες, που θα
επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση των υπηρεσιών μας και μεγαλύτερη φορολόγη-
ση των πολιτών. Ότι βάλλεται ο κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών μας από την στιγ-
μή  που  εμπορευματοποιούνται  σε  ανταποδοτική  βάση  η  παροχή  υπηρεσιών  πυρα-
σφάλειας, η εκπαίδευση, η έρευνα , η δημιουργία υποδομών. 

 Ας λάβουμε υπόψη μας ότι το απερχόμενο προεδρείο πλήρη εναρμονισμένο με τον κυ-
βερνητικό σχεδιασμό δεν έχασε χρόνο και πρότεινε να αναλάβουμε εθελοντικά οι πυ-
ροσβέστες να φροντίζουμε κοινόχρηστους χώρους των πόλεων,   πάρκα, πλατείες, παιδι-
κές χαρές (    βλέπε προτάσεις του απερχόμενου προέδρου   του σωματείου, σε πρόσφατη
συνάντηση του με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων ).

 Αποφεύγουν « σαν τον διάολο το λιβάνι » να οργανώσουν αγωνιστικές διαμαρτυρίες
στη Βουλή, στο Υπουργείο, στην περιφέρεια μας, για να αγωνιστούμε να μην περάσουν
τα μέτρα που μας διαλύουν τη ζωή,  να διεκδικήσουμε λύσεις στα σοβαρά προβλήματα
που μας απασχολούν, να αναβαθμίσουμε την πυρασφάλεια της χώρας και να θωρακίσουμε
την προστασία των συμπολιτών μας και του περιβάλλοντος.

 Το μόνο  που  «  διεκδικούν  » με  τις  προτάσεις  τους,  είναι  βαθμοί,  «  αστέρια  »  και
« γαλόνια », με μηδαμινό όφελος για τους πυροσβέστες.

 Πρότειναν μάλιστα  να  εξελισσόμαστε  όλοι  οι  πυροσβέστες σε  αξιωματικούς,
γελοιοποιώντας και εξευτελίζοντας την υπηρεσία μας, τους θεσμούς και την ιεραρχία. 



 Με τις ουτοπικές προτάσεις τους για το βαθμολόγιο των πυροσβεστών ( που μόνο γέλιο
προκαλούν ), ρεζίλεψαν για ακόμα μία φορά το σωματείο μας.

 Εκφυλίζουν τις συλλογικές συνδικαλιστικές διαδικασίες, με αντιδημοκρατικές ενέργειες
και μεθοδεύσεις. 

 Με στόχο τη νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος προωθούν τη διεξαγωγή εκλογών
που  αμφισβητούνται  βάσιμα  για  τη  νομιμότητά  τους,  παρά  τις  καταγγελίες  και  τις
τεκμηριωμένες ενστάσεις της Ε.Α.Κ.Π. για σωρεία  αντικαταστατικών και παράνομων
ενεργειών στις διαδικασίες, από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Μαρτίου
μέχρι σήμερα ( παράτυπες εγγραφές νέων μελών, λειτουργία εφορευτικής επιτροπής με
μη προβλεπόμενο τρόπο αφού απαρτίζεται πλέον μόνο από 1 άτομο ). 

 Παραβλέπουν και αγνοούν την πρόταση που έχει απευθύνει η Ε.Α.Κ.Π. προς όλους τους
συναδέλφους,  για  άμεση  σύγκληση  νέας  Γενικής  Συνέλευσης,  προκειμένου  να
διασφαλιστεί  η  σωστή  διεξαγωγή  των  εκλογών  όπως  προβλέπεται  από  το
καταστατικό και τη νομοθεσία.

 Έχουν διασύρει και εξευτελίσει το σωματείο μας, όχι μόνο εντός του πυροσβεστικού
χώρου, αλλά δυστυχώς και ευρύτερα. Έχουν αποκλειστική ευθύνη για την απαξίωση και
την  μικρή συμμετοχή των συναδέλφων  της Ηπείρου,  στις συλλογικές διαδικασίες του
σωματείου. 

ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ;
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ;

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ;

Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  τα  μέλη  του  απερχόμενου  προεδρείου (  ψηφοδέλτιο
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ )  επιχειρούν  να αποπροσανατολίσουν και  να παραμυθιάσουν τους
συναδέλφους,  με στόχο να αποκρύψουν τις μεγάλες ευθύνες που έχουν  για όλες τις αρνητικές
εξελίξεις που θα χειροτερέψουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας και τη ζωή των οικογενειών μας.

Για τους ίδιους λόγους συκοφαντούν με ασύστολα ψεύδη εναντίον της Ε.Α.Κ.Π. και προβαίνουν
σε  προβοκατόρικες  ενέργειες,  απειλές,  βρισιές  και  τραμπουκισμούς.  Επειδή  δεν  έχουν
τεκμηριωμένα επιχειρήματα και στοιχεία, για να αντιπαρατεθούν πάνω στις καταγγελίες μας, στις
θέσεις, τις προτάσεις και την αγωνιστική στάση της Ε.Α.Κ.Π.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Είναι  ώρα  να  ξεμπερδεύουμε  με  όλους  αυτούς  τους  συμβιβασμένους  που  παριστάνουν τους
συνδικαλιστές, ενώ στην πραγματικότητα είναι εντεταλμένοι εντολοδόχοι που με τις « προτάσεις »
τους και τη συνολική τους « δραστηριότητα », έχουν στόχο να επιβάλλουν « σιγή νεκροταφείου »
στους χώρους δουλειάς για να βοηθάνε τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν χωρίς αντιδράσεις, όλα τα
μέτρα που μας στερούν το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ο  καθένας επιλέγει  τους  συνδικαλιστές  που  αξίζουν, για  να  τον  εκπροσωπούν  και  για  να
οργανώσουν τον αγώνα για να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε.

Στις  εκλογές  ψηφίζουμε  μαζικά για  να  αναδείξουμε  στην  πλειοψηφία του  Διοικητικού
Συμβουλίου του σωματείου, την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών.

Στηρίζουμε  και  ενισχύουμε την  μοναδική συνδικαλιστική  συσπείρωση,  που επιβεβαιώθηκε
πλήρως σε όλα όσα είχε ενημερώσει και προειδοποιήσει τους πυροσβέστες,  για τα μέτρα που θα
επιβληθούν εναντίον τους.



Δίνουμε  δύναμη σε  αυτούς  που  δεν  φιμώνονται,  δεν  συμβιβάζονται  και  σηκώνουν  όλο το
βάρος για να οργανώσουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των πυροσβεστών ( στην περιφέρεια,
στη βουλή στο υπουργείο ), για να διεκδικήσουμε λύσεις στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα μας. 

Για να περάσει το σωματείο μας σε σίγουρα χέρια και να μετατραπεί σε πολύτιμο εργαλείο υπέρ
των δικαιωμάτων των πυροσβεστών. Να είναι δίπλα στους συναδέλφους σε όλα τα προβλήματα
που τους απασχολούν και όχι απέναντι τους.

Με τον αγώνα για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, να διεκδικήσουμε:

 Ανθρώπινες  και  ασφαλείς  συνθήκες στην  εργασία  μας,  να  μην  ξεσπιτωνόμαστε με
μεταθέσεις  -  αποσπάσεις  -  μετακινήσεις  και  να  μην  φορτωθούν  νέα  οικονομικά  και
οικογενειακά βάρη στις πλάτες μας.

 Να  αναβαθμίσουμε  την  υπηρεσία  μας,  την  πυροπροστασία της  περιοχής  μας  και  της
πατρίδας μας, με την κάλυψη όλων των μεγάλων ελλείψεων με κρατική χρηματοδότηση. Για
να  μπορούμε  να  κάνουμε  αποτελεσματικά  τη  δουλειά  μας,  να  προστατεύσουμε  τους
συμπολίτες μας, τις περιουσίες, τις υποδομές και τον φυσικό μας πλούτο.

 Να καταργηθούν όλα τα μέτρα που έχουν επιβληθεί εναντίον μας και να βελτιωθεί άμεσα η
οικονομική μας κατάσταση.

Το ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
(Ε.Α.Κ.Π.) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΒΛΑΧΟΣ                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
                         ΚΑΛΟΥΔΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                         ΚΑΡΡΑΣ                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
                         ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ         ΑΑΡΩΝ                    ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
                         ΝΙΤΣΑΣ                           ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ         ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
                         ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ         ΧΡΗΣΤΟΣ               ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                         ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ          ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
                         ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

    ΒΛΑΧΟΣ                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
                         ΚΑΛΟΥΔΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                         ΚΑΡΡΑΣ                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
                         ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ         ΑΑΡΩΝ                    ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
                         ΚΡΙΚΩΝΗΣ                    ΘΕΟΧΑΡΗΣ           ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
                         ΜΑΣΤΑΚΑΣ                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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