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  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, στις 15 & 16 Μαΐου καλούμαστε να αναδείξουμε τους 

αιρετούς αντιπροσώπους της Ένωσης μας.  

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδας το προηγούμενο 

διάστημα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρχει και να λειτουργεί το σωματείο 

προς όφελος των εργαζομένων.   

  Οι λόγοι που επιβάλουν την μαζική σας παρουσία στα δύο εκλογικά κέντρα Λαμίας και 

Θήβας δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν 

εργαζόμενοι, σε μία από τις χειρότερες περιόδους για τα δικαιώματα και το βιοτικό επίπεδο 

των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας.  

  Η μαζική συμμετοχή στις εκλογές επιβάλλεται, γιατί πρέπει να ματαιωθούν τα σχέδια 

όσων προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στη μαζική συσπείρωση των εργαζομένων στα 

συνδικάτα και στην οργανωμένη αντίσταση στα χειρότερα που έρχονται.  

   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η αγωνία όσων θέλουν να φιμώσουν κάθε αγωνιστική 

φωνή παραμένει ίδια και σε τούτη την εκλογική αναμέτρηση, προκειμένου να μην 

εκφραστούν οι συνάδελφοι μαζικά και ακηδεμόνευτα με την ψήφο τους.  

   Στην βάση ακριβώς αυτού του στόχου, όλο το προηγούμενο διάστημα με διάφορα 

προσχήματα και τερτίπια, αρνήθηκαν να δεχτούν την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για την 

δημιουργία πέντε (5) εκλογικών κέντρων, δηλαδή ένα σε κάθε έδρα Νομού, αντί των δύο 

(2) που είναι σήμερα σε όλη την περιφέρεια.   Η πρόταση αυτή κατατίθεται διαχρονικά 

από την Ε.Α.Κ.Π. προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι στην μετακίνηση τους και 

να μην επιβαρύνονται οικονομικά ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της οικονομικής εξαθλίωσης 

και να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα στους συναδέλφους του Π.Κ. Σκύρου να ασκήσουν το 

αναφαίρετο δικαίωμα τους ως μέλη της Ένωσης, χωρίς να χρειάζεται να «μεταναστεύσουν» 

για τον λόγο αυτό.      

  Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίπτεται πότε από την παράταξη της Π.Α.Σ.Κ.Π. και 

πότε από τη Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.   Επίσης με ευθύνη της παράταξης της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 

καταστρατηγήθηκαν οι καταστατικές διαδικασίες της διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης, με την παράτυπη συνέχιση των εργασιών της.  

 Την ενέργεια αυτή προσπάθησε να την φρενάρει η Ε.Α.Κ.Π. καταθέτοντας ένσταση προς 

την δικαστική αντιπρόσωπο.  

     Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται για την 

ποδηγέτηση του συνδικαλιστικού μας οργάνου και την παραπλάνηση των εργαζομένων, 

όπως επιχειρείτε καθολικά και στις περισσότερες πρωτοβάθμιες Ενώσεις, εκδηλώνεται και 

με το βάπτισμα των μέχρι χθες κομματικών ψηφοδελτίων, όπως της Π.Α.Σ.Κ.Π., σε 

«ανεξάρτητα».  

 Έχετε πλέον αποκτήσει εμπειρία από την λειτουργία και τη δράση της Ένωσης μας κατά 

τα προηγούμενα χρόνια, όταν στο προεδρείο συμμετείχε η Ε.Α.Κ.Π. που με τον αδιάκοπο 

αγώνα της συνέβαλλε στην προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. 
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  Πρόσφατο παράδειγμα που αποδεικνύει τα παραπάνω, είναι το γεγονός ότι η Ε.Α.Κ.Π. 

αποτελεί τη μοναδική παράταξη που αντιστάθηκε στην ψήφιση του νόμου για την 

υποτιθέμενη αναδιοργάνωση της υπηρεσίας μας, που θα υποβαθμίσει ακόμα 

περισσότερο την πυρασφάλεια της χώρας και θα καταργήσει τα εναπομείναντα 

εργασιακά μας δικαιώματα.   

  Ρωτήστε αλήθεια τους υποψηφίους των υπολοίπων παρατάξεων, πάνω σε ποιες 

θέσεις δεσμεύονται απέναντι σας ότι θα παλέψουν για τα προβλήματα σας και πάνω απ 

όλα, τι έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

σας. 

  Η Ε.Α.Κ.Π. σας καλεί λοιπόν να βγάλετε τα απαραίτητα συμπεράσματα και να 

σταματήσετε αυτούς που σας στερούν ακόμα και το δικαίωμα να ψηφίζετε, για την 

ανάδειξη των αντιπροσώπων σας. 

  Σας καλεί να στηρίξετε το μοναδικό αγωνιστικό ψηφοδέλτιο που μπορεί να συμβάλλει 

στην αγωνιστική πορεία της Ένωσης, και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα.    

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       ΤΟΥ      ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ        ΑΓΓΕΛΟΣ                        ΤΟΥ      ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       ΤΟΥ      ΙΩΑΝΝΗ 

ΚΕΚΗΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ             ΤΟΥ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΤΟΥ      ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΤΟΥ      ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

ΑΝΔΡΕΟΥ               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΤΟΥ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ      ΑΓΓΕΛΟΣ                            ΤΟΥ      ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           ΤΟΥ      ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΕΚΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                ΤΟΥ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ                             ΤΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΖΑΧΑΡΙΟΥ           ΙΩΑΝΝΗΣ                                ΤΟΥ     ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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