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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου ευχαριστεί τους συναδέλφους που στήριξαν το 
Αγωνιστικό - Ταξικό ψηφοδέλτιο της, στις αρχαιρεσίες της 13ης Μαΐου για την ανάδειξη των εκπροσώπων στα 
συνδικαλιστικά όργανα της Ένωσής µας. 
Η παράταξή µας εκτιµά ότι το αποτέλεσµα των εκλογών, που διενεργήθηκαν µέσα σε κλίµα απειλών, 
τροµοκρατίας και καιροσκοπικής - ανυπόστατης υποσχεσιολογίας, δηµιουργεί τις προοπτικές για την 
ανάπτυξη µιας ισχυρής µαχητικής συσπείρωσης στην περιφέρειά µας, αντάξιας να ανταπεξέλθει στις δύσκολες 
και αντίξοες συνθήκες που υφίστανται στο χώρο µας, διαµορφώνοντας τις προϋποθέσεις αντίστασης και 
αγωνιστικής αντεπίθεσης ενάντια στη βάρβαρη και βαθιά ταξική επέλαση που διενεργείται σε βάρος των 
πυροσβεστών, όπως και όλων των εργαζόµενων και των λαϊκών στρωµάτων της χώρας. 
Η Ε.Α.Κ.Π. αποσπώντας έναν σεβαστό αριθµό ψήφων αναδείχτηκε ως 1η δύναµη στο Νοµό Ιωαννίνων που 
αποτελεί την έδρα και την πολυπληθέστερη περιοχή σε µέλη του σωµατείου µας, διατηρώντας παράλληλα τις 
δυνάµεις της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, ενώ εξέλεξε και 2 αντιπροσώπους στην 
Οµοσπονδία.  
Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα έρχεται να επιβεβαιώσει την εκτίµηση και την ελπίδα ενός σηµαντικού αριθµού 
συναδέλφων στη συνεχή αταλάντευτη δράση της παράταξης, που αποτέλεσε το µοναδικό κριτήριο επιλογής 
ψήφου, αγνοώντας τα κοµµατικά κελεύσµατα και παραµερίζοντας ψευδοδιλλήµατα και ανούσιες υποσχέσεις, 
για εξυπηρετήσεις σε προσωπικό ή τοπικό επίπεδο.     
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των εκλογών έχουν ως εξής: 
Εγγεγραµµένα µέλη: 336 Ψήφισαν: 283  Άκυρα: 1  Λευκά: 1  Έγκυρα: 281 
                                ΙΩΑΝΝΙΝΑ             ΠΡΕΒΕΖΑ              ΑΡΤΑ              ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
Ε.Α.Κ.Π.                        45                             4                          1                           4 
 
∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.                 34                             24                        43                        15 
 
ΟΜΟΝΟΙΑ                    38                             24                        23                         26 
 
             ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ     ΠΟΣΟΣΤΟ %     Ε∆ΡΕΣ ΣΤΟ ∆.Σ.     ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ   ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
                                                                            ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ    Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.         ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.               116             41,3                          4                              5                         1 
 
ΟΜΟΝΟΙΑ                  111             39,5                           3                             4                         1 
 
Ε.Α.Κ.Π.                       54             19,2                           2                              2                         1 
 
ΣΥΝΟΛΟ:                    281             100                           9                             11                        3 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
Ο αγώνας της Ε.Α.Κ.Π. θα συνεχιστεί µε µεγαλύτερη ένταση και προς όλα τα µέτωπα, από τη θέση που 
επέλεξε το εκλογικό σώµα να το εκπροσωπήσουµε στα συνδικαλιστικά όργανα, µε κύριο γνώµονα τις αρχές και 
τις θέσεις της παράταξης, που εκφράζονται από το πλαίσιο αιτηµάτων και το διεκδικητικό πλαίσιο δράσης της. 
Στη βάση αυτή καλούµε όλους τους συναδέλφους της περιφέρειας, να αναπτύξουν ισχυρούς πόλους 
αντίστασης σε κάθε τόπο δουλειάς, ώστε να δηµιουργηθεί η απαιτούµενη δυναµική που θα συµβάλλει στην 
αποτροπή της εφαρµογής των αντεργατικών µέτρων που πάρθηκαν, καθώς και αυτών που αναµένεται να 
προωθηθούν.  
Επίσης καλούµε τους συναδέλφους που δεν στήριξαν το ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ.Π. στις απερχόµενες 
εκλογές, να αντιληφθούν την ευθύνη που φέρουν ως εργαζόµενοι και να συνειδητοποιήσουν ότι η επίλυση των 
τεράστιων προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής, δεν θα επέλθει µε κριτήρια 
επιλογής συντεχνιακού, διαπροσωπικού, ή τοπικιστικού χαρακτήρα, παρά µόνο µε τη συνεχόµενη πάλη 
αποκλειστικά στο δρόµο του Ταξικού Αγώνα.    
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