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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών
του προεδρείου του σωματείου μας, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου κατέθεσε
πρόταση για αντιπροσωπευτικό προεδρείο. 

Σύμφωνα με τη δύναμη και το ποσοστό του κάθε ψηφοδελτίου, προτείναμε να δοθούν οι θέσεις
του  Πρόεδρου,  Αντιπροέδρου,  Αναπληρωτή  Γενικού  Γραμματέα,  Ταμία  και  Υπεύθυνου  Δημοσίων
Σχέσεων, στο ψηφοδέλτιο των Ενωμένων Πυροσβεστών ως 1η   παράταξη σε ψήφους. Στην Ε.Α.Κ.Π. ως
2η δύναμη, να δοθούν οι θέσεις του Γενικού και του Οργανωτικού Γραμματέα. 

Η πρότασή μας δεν έγινε αποδεκτή από τα μέλη του ψηφοδελτίου Ενωμένοι  Πυροσβέστες,  οι
οποίοι αποφάσισαν κατά πλειοψηφία  να καταληφθούν οι 7 θέσεις του προεδρείου, από τα 6 μέλη
τους. 

Η πρόταση της  Ε.Α.Κ.Π.  για  αντιπροσωπευτικότητα  στο  προεδρείο  του  Δ.Σ.  του  σωματείου  μας,
αποτελεί βασική αρχή και πάγια θέση μας σε ότι αφορά την αντιπροσωπευτική κατανομή των θέσεων
του προεδρείου στα συνδικαλιστικά όργανα, με βάση την ψήφο των συναδέλφων. 

Η Ε.Α.Κ.Π. έχει αποδείξει στην πράξη ότι υπηρετεί με συνέπεια τα συμφέροντα των εργαζομένων και
αγωνίζεται για την υπεράσπιση τους χωρίς να κατέχει θέσεις στο Δ.Σ. της Ένωσης. Αυτό αποδεικνύει και
ο πλούσιος απολογισμός της δράσης της και για το 2017. Στην βάση αυτών των αρχών θα συμμετέχει
και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τις θέσεις τις προτάσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο δράσης
της, όπως έχει δεσμευτεί και κάνει πράξη όλα αυτά τα χρόνια, απέναντι στους συναδέλφους που
συνειδητά τη στηρίζουν. 

Αντιθέτως και το νέο προεδρείο της Ένωσης, με την άρνηση του να δεχτεί την αναλογικότητα
στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή προσώπων στις καρέκλες,
γίνεται  μόνο  για  λόγους  τακτικής  και  στα  πλαίσια  ενδοπαραταξιακών  ανταγωνισμών.  Δεν
σηματοδοτεί τίποτε θετικό για τους εργαζόμενους και θα συνεχίσει στην ίδια ακριβώς  κατεύθυνση
της  αδράνειας  και  της  ανοχής  του  προηγούμενου  προεδρείου,  σε  οποιαδήποτε  αντεργατική
παρέμβαση της κυβέρνησης, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτός είναι ο μόνος και πραγματικός
σκοπός της συμμετοχής τους στα συνδικαλιστικά δρώμενα. 

Συνεχίζουμε  αταλάντευτα  τον  αγώνα  ενάντια  στην  πολιτική  και  της  σημερινής  κυβέρνησης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α - ΑΝ.ΕΛ. και στα νέα μέτρα που προωθεί με τις μειώσεις στο εισόδημα μας, τις ανατροπές
στο ωράριο και  τον Κανονισμό Μεταθέσεων,  την κατάργηση δικαιωμάτων και  την επιδείνωση των
συνθηκών εργασίας που θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο την αντιπυρική περίοδο, τη μεγαλύτερη
υποβάθμιση της υπηρεσίας μας και της πυρασφάλειας της χώρας.

Κόντρα σε αυτούς που βάζουν πλάτη στην επίθεση που δεχόμαστε, εντείνουμε τις προσπάθειές
μας το αμέσως επόμενο διάστημα για να οργανώσουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δράσεις,
σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου μας. 

Μόνο με τον αγώνα μας, σε κοινή δράση με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, θα μπορέσουμε
να βάλλουμε εμπόδια στην εφαρμογή των αντεργατικών μέτρων που προωθούνται από τις αντιλαϊκές
κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που υποστηρίζουν τα συμφέροντα του μεγάλου
κεφαλαίου.
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