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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  

Με αφορμή την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 

Πυροσβεστών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους τους 

συναδέλφους που στήριξαν με την ψήφο τους την παράταξη μας.  

Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι θετικά για τους συναδέλφους, δεδομένου ότι 

παρέμειναν οι αρνητικοί συσχετισμοί στο διοικητικό συμβούλιο της ένωσής μας. Αρνητικό είναι 

και το γεγονός ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στις αρχαιρεσίες ήταν χαμηλή, ιδιαίτερα στα 

νησιά της Σάμου και της Λέσβου. Τα παραπάνω  θα έχουν  σαν συνέπεια ο προσανατολισμός του 

σωματείου μας να κινείται σε πλαίσια συμβιβασμού και διαχείρισης των προβλημάτων, και όχι σε 

ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων στη διεκδίκηση και την επίλυση τους. 

Η Ε.Α.Κ.Π. Βορείου Αιγαίου, η οποία διατήρησε τις δυνάμεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

στην Ομοσπονδία και το Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Σάμου,  δεσμεύεται προς όλους τους συναδέλφους, ότι 

θα συνεχίσει αταλάντευτα, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, να προασπίζεται τα 

συμφέροντά μας. Θα προσπαθήσουμε και το επόμενο διάστημα, με τις τοποθετήσεις μας στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, με την παρουσία μας στους εργασιακούς χώρους αλλά κυρίως με τη 

συμμετοχή μας στους αγώνες, να συμβάλουμε στο δυνάμωμα της Ένωσης σε αγωνιστική 

κατεύθυνση. Επίσης θα είμαστε κόντρα σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης και καλλιέργειας 

αυταπατών ότι μπορεί η Ένωση να κερδίσει κάτι, με τους συναδέλφους αμέτοχους. 

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους Πενταετείς συναδέλφους. Καταγγέλλουμε την 

κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. και τις μεγάλες ευθύνες που έχει. Διατηρεί τις πιστώσεις του 

Κρατικού Προϋπολογισμού για μια ακόμη χρονιά μειωμένες. Απαιτούμε να σταματήσει το 

απαράδεκτο καθεστώς των διαφορετικών εργασιακών σχέσεων στο  Πυροσβεστικό Σώμα. Να 

μονιμοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι Πενταετούς Υποχρέωσης και οι Συμβασιούχοι 

Πυροσβέστες.  

Τέλος όσο αφορά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., η Ε.Α.Κ.Π. θα προτείνει τη σύσταση 

αντιπροσωπευτικού προεδρείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, καθώς και θα 

καταθέσει πλαίσιο αιτημάτων και πάλης για το επόμενο διάστημα.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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