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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
Έπειτα από 3 διαδοχικές συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου µας, πραγµατοποιήθηκε η 
σύσταση του προεδρείου µε κατανοµή των θέσεων και στις 3 παρατάξεις. 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου, κατέθεσε σε όλες τις συνεδριάσεις την πρόταση για 
αντιπροσωπευτικό προεδρείο µε κατανοµή των αξιωµάτων αναλογικά µε το ποσοστό των ψήφων του 
κάθε ψηφοδελτίου, που αποτελεί και την πάγια θέση της παράταξης σε ότι αφορά την αντιπροσωπευτικότητα 
στο προεδρείο του ∆.Σ., από τη στιγµή που το εκλογικό σώµα δεν δίνει αυτοδυναµία σε κανένα ψηφοδέλτιο.  
Συγκεκριµένα η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που εξασφάλιζε την εκπροσώπηση των παρατάξεων στο ∆.Σ.  
σύµφωνα µε την δύναµη που έδωσε το εκλογικό σώµα ήταν η ακόλουθη:  
Πρόεδρος                             : ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.      (ως πρώτο ψηφοδέλτιο σε ψήφους) 
Γεν. Γραµµατέας                  : ΟΜΟΝΟΙΑ         (ως δεύτερο ψηφοδέλτιο σε ψήφους) 
Αντιπρόεδρος                      : Ε.Α.Κ.Π.             (ως τρίτο ψηφοδέλτιο σε ψήφους) 
Ταµίας                                 : ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.           
Οργανωτικός Γραµµατέας   : Ε.Α.Κ.Π.   
Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας     : ΟΜΟΝΟΙΑ          
Υπεύθυνος ∆ηµ. Σχέσεων   : ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
Η συγκεκριµένη πρόταση αποτελεί αρχή και για όλο το συνδικαλιστικό κίνηµα σύµφωνα µε την 
δηµοκρατικά αναλογική κατανοµή, όταν δεν εξασφαλίζεται από καµία παράταξη η απόλυτη πλειοψηφία. Στη 
βάση αυτή όλες οι παρατάξεις κρίνονται από τη θέση που παίρνουν απέναντι στα προς συζήτηση θέµατα, 
καθώς και από τη στάση τους στην διαδικασία υλοποίησης των αποφάσεων.  
Επιµείναµε στην πρόταση µας και δεν δεχτήκαµε να αναλάβουµε ανώτερη θέση πέραν από αυτή που µας 
κατέταξαν οι συνάδελφοι, γιατί µε δυσανάλογη εκπροσώπηση στο ∆.Σ. δεν εξασφαλίζεται η απαιτούµενη 
δυναµική, που θα µας επιτρέψει να υλοποιήσουµε το πρόγραµµα και τους στόχους µας. 
Παράλληλα τονίσαµε προς τα µέλη και των 2 παρατάξεων ότι η Ε.Α.Κ.Π. συµµετέχει στο ∆.Σ. µε τις θέσεις 
και το πλαίσιο αρχών της και καλείται να εκτελέσει την εντολή που πήρε από τους 54 συναδέλφους, που 
ξεκάθαρα και συνειδητά την ψήφισαν. 
Η πρότασή µας έγινε αποδεκτή από την ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ., ενώ από την παράταξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατατέθηκαν µια 
σειρά προτάσεις µε κατανοµή θέσεων κατά το δοκούν, που καµία δεν εναρµονιζόταν και δεν εξέφραζε το 
εκλογικό αποτέλεσµα. 
Σηµαντική αρωγή στις συγκεκριµένες προωθούµενες αντιδεοντολογικές επιλογές, επιχειρήθηκε και µε την 
παρουσία του πρώην προέδρου του σωµατείου, ο οποίος παρέστη κατά τη διάρκεια της 3ης συνεδρίασης, µόνο 
και µόνο για να εξαπολύσει επίθεση αποκλειστικά σε βάρος της Ε.Α.Κ.Π. και στη συνέχεια αποχώρησε (βλέπε 
κοινοποιηµένα πρακτικά της 30ης Μαΐου).  
Επίσης τέθηκε εκβιαστικά από την παράταξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η απαίτηση για κοινή συµφωνία στη 
δηµιουργία ενιαίου ψηφοδελτίου κατά τις επόµενες εκλογές. H συγκεκριµένη ενέργεια αποτελεί τη νέα 
τυχοδιωκτική συνδικαλιστική πρακτική του κυβερνητικού συνδικαλισµού, που λαµβάνει χώρα πιο έντονα 
ιδιαίτερα τη χρονική περίοδο που διανύουµε, γιατί εξυπηρετεί στο έπακρο τη συγκάλυψη των εκπροσώπων 
του µε τη συµµετοχή τους σε κοινό - ενιαίο υποτιθέµενο «ανεξάρτητο» και «ακοµµάτιστο» ψηφοδέλτιο, 
επιχειρώντας την παραπλάνηση και τον αποπροσανατολισµό των συναδέλφων, από τα πραγµατικά 
προβλήµατα που δηµιουργεί η πολιτική των κοµµάτων που υπερασπίζονται το άθλιο υπάρχον εκµεταλλευτικό 
κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα.  
Ο βασικός στόχος της συγκεκριµένης µεθόδευσης είναι η συµµετοχή στα συνδικαλιστικά όργανα µε την 
ταµπέλα του «ανεξάρτητου», που υποτίθεται ότι µετατρέπει τη συλλογική ευθύνη σε ατοµική, 
προσβλέποντας στη διατήρηση των αρνητικών για τα συµφέροντα των εργαζοµένων συσχετισµών, στο 
συνδικαλιστικό κίνηµα.  
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Η Ε.Α.Κ.Π. κατά την τελευταία συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επέλεξε να ψηφίσει την πρόταση 
που κατατέθηκε από την ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και έγινε αποδεχτή και από την ΟΜΟΝΟΙΑ, µε την ακόλουθη κατανοµή 
των θέσεων του προεδρείου ως εξής:   
Πρόεδρος:                                                        ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
Γεν. Γραµµατέας:                                              ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
Αντιπρόεδρος:                                                  Ε.Α.Κ.Π.  
Ταµίας:                                                             ΟΜΟΝΟΙΑ 
Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων:                      ΟΜΟΝΟΙΑ 
Οργανωτικός Γραµµατέας:                               Ε.Α.Κ.Π. 
Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας:                                 ΟΜΟΝΟΙΑ 
Η συγκεκριµένη επιλογή αποφασίστηκε µόνο και µόνο επειδή αντιστοιχεί στην πρόταση της παράταξής 
µας, για τις θέσεις που πρέπει να καταλάβει στο προεδρείο σύµφωνα µε την δύναµη που της έδωσαν οι 
συνάδελφοι που την ψήφισαν, σε συνδυασµό µε την αποφυγή ενδεχόµενης νέας εκλογικής διαδικασίας, που 
θα σήµαινε περαιτέρω µπλοκάρισµα στη λειτουργία του σωµατείου. 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου δηλώνει ξεκάθαρα και προς κάθε κατεύθυνση, ότι 
από τη θέση που την κατέταξε στο ∆ιοικητικό συµβούλιο το εκλογικό σώµα, θα συνεχίσει αταλάντευτα τον 
αγώνα στη βάση των αρχών του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος, όπως εκφράζονται από το σύνολο των 
αιτηµάτων και το διεκδικητικό πλαίσιο δράσης της. 
Στα πλαίσια αυτά θα συνεχίσει να προτάσσει ως αδήριτη ανάγκη τη διεξαγωγή κινητοποιήσεων πυροσβεστών 
µέσα στην αντιπυρική περίοδο, καθώς και την άµεση συνεργασία και κοινή δράση µε τις ταξικές δυνάµεις σε 
τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, ενέργειες που συνιστούν τη µοναδική εγγύηση για την νικηφόρα πορεία του 
αγώνα µας.  
                                                                                                                                                                    

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 
Βλάχος ∆ηµήτριος    Ράπτης Ιωάννης 
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