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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
  Με το πέρας των εκλογών για την ανάδειξη των συνδικαλιστικών εκπροσώπων του σωματείου μας, τα 
μέλη της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών Ηπείρου ευχαριστούν θερμά τους συναδέλφους που 
στήριξαν με την ψήφο τους, το Αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της. 
  

  Θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι η παράταξή μας κατάφερε να διατηρήσει την εκλογική δύναμη και 
την αντιπροσώπευσή της στα συνδικαλιστικά όργανα των πυροσβεστών, δίνοντας τη μάχη μέσα στις νέες 
συνθήκες αποπροσανατολισμού των συναδέλφων, που διαμορφώθηκαν από τον καινούργιο σχηματισμό 
του κυβερνητικού συνδικαλισμού με την επωνυμία Ενωμένοι Πυροσβέστες (πρώην Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - 
Π.Α.Σ.Κ.Π. - ΟΜΟΝΟΙΑ). 
 

  Επίσης, ελπιδοφόρα εξέλιξη αποτελεί η ανάδειξη της Ε.Α.Κ.Π. ως 1ης δύναμης στην αντιπροσώπευση στο 
Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ιωαννίνων, γεγονός που μας γεμίζει με αισιοδοξία και μας δίνει την 
ώθηση να συνεχίσουμε δυναμικά και αταλάντευτα τον αγώνα μας, για την αλλαγή των συσχετισμών υπέρ 
του αγωνιστικού συνδικαλισμού. 
 

  Ιδιαίτερα θα θέλαμε να απευθύνουμε ένα θερμό αγωνιστικό μήνυμα, προς τους συναδέλφους που 
υπηρετούν στους νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, που άντεξαν στις πιέσεις και σήκωσαν το 
ανάστημά τους στους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού και ψήφισαν την Ε.Α.Κ.Π. 
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της.  
 

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

Εγγεγραμμένα μέλη: 320 Ψήφισαν: 284  Άκυρα: 3  Λευκά: 1  Έγκυρα: 280 
                                                  

                                                    ΨΗΦΟΙ           ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ Δ.Σ.       ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ       ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
                                                                           ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ       Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.             ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ε.Α.Κ.Π.                                          54                           2                               2                                 1 
Ενωμένοι Πυροσβέστες               226                         7                                9                                 2 
                                                                                                               

Αναλυτικά η εκλογική δύναμη κατά περιοχή: 
                               

                                                 ΙΩΑΝΝΙΝΑ             ΠΡΕΒΕΖΑ                    ΑΡΤΑ                   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
Ε.Α.Κ.Π.                                          47                           2                                3                                 2 
Ενωμένοι Πυροσβέστες                68                          47                              71                               40 
 

Αποτελέσματα εκλογών για το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Νομού Ιωαννίνων: 
Ψήφισαν: 120  Άκυρα: 1  Λευκά: 1  Έγκυρα: 118 
 

                                                     ΨΗΦΟΙ           ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ        
                                                              

Ε.Α.Κ.Π.                                          69                          4  
Ενωμένοι Πυροσβέστες               47                           2 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, το αποτέλεσμα των εκλογών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη και την 
αναγνώριση ενός σημαντικού αριθμού συναδέλφων στη συνεχή αταλάντευτη δράση της Ε.Α.Κ.Π. 
αγνοώντας τα ψευδοδιλλήματα και τις ανούσιες υποσχέσεις, για εξυπηρετήσεις σε προσωπικό ή τοπικό 
επίπεδο. 
     

  Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση και μαχητικότητα προς όλα τα μέτωπα, με κύριο 
γνώμονα τις αρχές και τις θέσεις της παράταξης που υπερασπίζουν τα πραγματικά συμφέροντα και τα 
δικαιώματα των πυροσβεστών και δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους. 
 

  Καλούμε τους συναδέλφους της περιφέρειας να συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις τους στην ενίσχυση 
της συσπείρωσης που προτάσσει η Ε.Α.Κ.Π. ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα βάλλουν 
εμπόδια στην εφαρμογή των αντεργατικών μέτρων, που αναμένεται να προωθηθούν άμεσα στα πλαίσια 
της επίθεσης που δέχονται οι πυροσβέστες, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα.  
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