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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ

« Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. - ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ »

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Η  Ενωτική  Αγωνιστική  Κίνηση  Πυροσβεστών  Ηπείρου χαιρετίζει  τους  συναδέλφους  που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και στήριξαν και με την ψήφο τους το αγωνιστικό ψηφοδέλτιό μας,
στις εκλογές του σωματείου μας. 

Παρά  το  κλίμα  πόλωσης  που  επιχειρείτε  κάθε  εκλογική  περίοδο  με  την  βοήθεια  των  γνωστών
μηχανισμών,  που   παλεύουν  για  το  «  μάντρωμα  »  των  συναδέλφων,  στα  όρια  του  κυβερνητικού
συνδικαλισμού και παρά την μείωση του αριθμού ψηφισάντων. 

Η Ε.Α.Κ.Π. επανεπιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη στις θέσεις και την αγωνιστικότητα της που  δείχνει
ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων με την ψήφο τους και διατήρησε στο ακέραιο τις  έδρες της σε
Δ.Σ. και Ομοσπονδία.

Η ενίσχυση της μάλιστα στον Νομό Ιωαννίνων και  η ανάδειξή της για ακόμα μια φορά  ως 1η

δύναμη  με  σημαντική  διαφορά,  αποτυπώνει  την  αντανάκλαση  των  αγώνων  που  διεξάγει  για  τα
δικαιώματα των πυροσβεστών, με παραστάσεις διαμαρτυρίας και παρεμβάσεις στα κέντρα εξουσίας που
έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, αλλά και για την έμπρακτη συμπαράσταση που
δείχνει στους αγώνες όλων των εργαζομένων που βιώνουν τις αντιλαϊκές πολιτικές.  

Το ψηφοδέλτιο  των  «  Ενωμένων  Πυροσβεστών  »  (πρώην  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.  -  Π.Α.Σ.Κ.Π.  κ.λπ.), είχε
μείωση των δυνάμεών του συνολικά στην περιφέρεια ( από 190 ψήφους το 2016 σε 169 ) και μείωση
1 έδρας στην Ομοσπονδία. 

Για ακόμα μία προεκλογική περίοδο τα μέλη του  «  εξάντλησαν τις δραστηριότητές τους »,  στις
τηλεφωνικές επαφές. Σε αντίθεση με την Ε.Α.Κ.Π. που περιόδευσε σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες της
περιφέρειας, συζήτησε με τους συναδέλφους τα προβλήματα, τις θέσεις και τις προτάσεις της, όπως
κάνει σε μόνιμη, σταθερή και καθημερινή βάση όλα αυτά τα χρόνια.

Η πλειοψηφία των συναδέλφων των τριών νομών ( Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας ),  πολύ σύντομα
θα  βιώσουν  τις  συνέπειες  των  επιλογών  τους,  αφού  συνέβαλλαν  για  πολλοστή  φορά  στη
διατήρηση των δυνάμεων της συμβιβασμένης πλειοψηφίας,  του ψηφοδελτίου των « Ενωμένων
Πυροσβεστών » που αρνούνται να διεκδικήσουν με συνεχή αγώνα τα αιτήματά μας, βοηθώντας τις
κυβερνήσεις να επιβάλλουν συνεχώς νέα μέτρα σε βάρος μας. 

Πολύ σύντομα  η  κυβέρνηση   ΣΥ.ΡΙΖ.Α -  ΑΝ.ΕΛ.  θα  επιβάλλει  νέες  μειώσεις  στο  εισόδημα  μας,
ανατροπές  στο  ωράριο  και  τον  Κανονισμό  Μεταθέσεων,  κατάργηση  δικαιωμάτων,  επιδείνωση  των
συνθηκών εργασίας που θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο την αντιπυρική  περίοδο, μεγαλύτερη
υποβάθμιση της υπηρεσίας μας και της πυρασφάλειας της χώρας.

Μόνο η Ε.Α.Κ.Π. θα είναι απέναντι από αυτές τις πολιτικές και θα προσπαθεί να οργανώσει τους
πυροσβέστες για να συμβάλλουν και να εμποδίσουν την εφαρμογή τους.  

Αναλυτικά  τα  αποτελέσματα  των  εκλογών  για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  την  Ομοσπονδία  και  την
Εξελεγκτική Επιτροπή, έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένα μέλη: 323 Ψήφισαν: 243  Άκυρα: 2  Έγκυρα: 241
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                                       ΨΗΦΟΙ     ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ Δ.Σ.     ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ     ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
                                                         ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ       Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.             ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ε.Α.Κ.Π.:                               72                       3                               3                                  1
Ενωμένοι Πυροσβέστες:    169                        6                               7                                  2

Αναλυτικά τα εκλογικά αποτελέσματα κατά νομό:
                              

                                       ΙΩΑΝΝΙΝΑ       ΠΡΕΒΕΖΑ                   ΑΡΤΑ              ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Ε.Α.Κ.Π.:                               65                        2                                 3                                  2
Ενωμένοι Πυροσβέστες:       39                      46                               56                                28

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Το  αποτέλεσμα  των  εκλογών,  μας  δίνει  δύναμη  να  συνεχίσουμε  τον  αγώνα  για  να
αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε ως πυροσβέστες, σε κοινή δράση με όλους
τους εργαζόμενους και το λαό.

Οι αρνητικοί συσχετισμοί  στο συνδικαλιστικό κίνημα του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν. Η
συνεχής ενίσχυση της Ε.Α.Κ.Π. στα συνδικαλιστικά όργανα, θα ενισχύσει την προσπάθεια που κάνουμε
για να συσπειρώσουμε τους συναδέλφους, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.

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

ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
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