
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΕΑΚΠ) 
Της Ένωσης Υπαλληλων Πυροσβεστικου Σώµατος Βορείου Αιγαίου 

 

  Μυτιλήνη 24 Μαΐου 2012  

 
   Η Ε.Α.Κ.Π. Βορείου Αιγαίου εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους τους συναδέλφους 

που στήριξαν µε την ψήφο τους το Ενωτικό αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της στις αρχαιρεσίες της 

24ης Απριλίου για την ανάδειξη των οργάνων της Ενωσής µας και των αντιπροσώπων στα 

συνέδρια των δευτεροβάθµιων οργανώσεων. 

 

  Θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι µέσα σε αντίξοες συνθήκες και µε το κλίµα 

αδράνειας και εφησυχασµού που έχει καλλιεργηθεί τόσο καιρό στην Ενωσή µας, η παραταξή 

µας απέσπασε ένα σεβαστό ποσοστό ψήφων που της έδωσε την δυνατότητα να εκλέξει τρία  

(3) µέλη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ένα ( 1 ) µέλος στην Εξελεγκτική επιτροπή, δυο ( 2 ) 

αντιπροσώπους στην οµοσπονδία και δυο ( 2 ) στο Νοµαρχιακό τµήµα της Α∆Ε∆Υ στην 

Σάµο. 

 

   Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα είναι απόρροια της συνεπούς και αδιάκοπης δράσης της 

ΕΑΚΠ και της συνειδητής στάσης των συναδέλφων που επέλεξαν να ψηφίσουν µε µοναδικό 

κριτήριο, τη δράση της ΕΑΚΠ, συµβάλλοντας έτσι σε µια συσπείρωση ανεξάρτητης 

κοµµατικής απόχρωσης που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τη συνειδητοποιηµένη στάση 

απέναντι στα εργασιακά και τα άλλα γενικότερα προβληµατά µας. 

 

   Το γεγονός αυτό µας δίνει την ώθηση να συνεχίσουµε δυναµικά και αταλάντευτα τον αγώνα 

µας για την αλλαγή των συσχετισµών υπέρ του αγωνιστικού συνδικαλισµού και να σταθούµε 

ανταξιοι των προσδοκιών σας. 

 

Τα αποτελεσµατα των εκλογών: 

Εγγεγραµµένοι : 138  

Ψήφησαν : 107 

Άκυρα : 4 

Λευκά : 0 

 

Ε.Α.Κ.Π.: 49 

Α.Κ.Π.: 54 

 

   Ο αγώνας των στελεχών της παράταξης θα συνεχιστεί προς όλα τα µέτωπα από τη θέση που 

επέλεξε το εκλογικό σώµα να το εκπροσωπούµε στο ∆.Σ προβάλλονας µε αξιοπιστία και 

µαχητικότητα τα αιτήµατά µας, αντιδρώντας σε κάθε αντεργατική πολτική, προασπίζοντας µε 

δυναµική τα δικαιώµατα µας. 

 

  Στο ∆.Σ θα στηρίξουµε κάθε αξιόλογη πρωτοβουλία από όπου και αν προέρχεται αρκεί να 

εξυπηρετεί τα συµφέροντα τον πυροσβεστών. 

Υποχρέωση µας η προστασία και η αναβάθµιση των εργασιακών συνθηκών µε όλα τα µέσα 

 

 

                             ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
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