
 1 

ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  Ε.Α.Κ.Π. 
.             Της    Ένωσης    Υπαλλήλων    Πυροσβεστικού    Σώματος    Περιφέρειας    Ηπείρου          .                                                                                                                                                             
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18 Ιωάννινα Tηλ.: 6978520351  web site: www.eakp.gr  email: eakp1999@gmail.com 

                                                                                                                        Ιωάννινα 10 Μαΐου 2016 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
  

  Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου χαιρετίζουμε τους συναδέλφους που 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της παράταξης και ενίσχυσαν και με την ψήφο τους το αγωνιστικό 

ψηφοδέλτιό μας, στις εκλογές του σωματείου μας. 
 

  Η εκλογική άνοδος της Ε.Α.Κ.Π., η αύξηση των εδρών της στο Διοικητικό Συμβούλιο και την 

Ομοσπονδία και η ανάδειξή της ως 1η δύναμη στον νομό Ιωαννίνων, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη 

και την αναγνώριση ενός σημαντικού αριθμού συναδέλφων, στις θέσεις τις παρεμβάσεις και τη 

δράση μας. 
  

  Μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας, 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αιτιών τους που ευθύνονται για τις δύσκολες 

καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, μαζί με όλους 

τους εργαζόμενους και το λαό. 
 

  Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ομοσπονδία και την 

Εξελεγκτική Επιτροπή, έχουν ως εξής: 
 

Εγγεγραμμένα μέλη: 328 Ψήφισαν: 267  Άκυρα: 3  Έγκυρα: 264 
                                                  

                                        ΨΗΦΟΙ     ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ Δ.Σ.     ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ     ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

                                                         ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ       Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.             ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ε.Α.Κ.Π.:                             74                        3                                 3                                  1 

Ενωμένοι Πυροσβέστες:    190                       6                                 8                                  2 
                                                                                                               

Αναλυτικά τα εκλογικά αποτελέσματα κατά νομό: 
                               

                                       ΙΩΑΝΝΙΝΑ       ΠΡΕΒΕΖΑ                   ΑΡΤΑ              ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

Ε.Α.Κ.Π.:                              63                       2                                 5                                  4 

Ενωμένοι Πυροσβέστες:     46                       49                               63                                32 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
    

  Οι αρνητικοί συσχετισμοί στο συνδικαλιστικό κίνημα του εργασιακού μας χώρου παραμένουν. 

Από το αποτέλεσμα των εκλογών και την αύξηση της συμμετοχής της Ε.Α.Κ.Π. στα συνδικαλιστικά 

όργανα, απορρέουν ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες για εμάς, σε ότι αφορά την προσπάθεια που 

κάνουμε για να συσπειρώσουμε τους συναδέλφους πυροσβέστες της περιφέρειάς μας, στον 

αγωνιστικό δρόμο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας και της ουσιαστικής διεκδίκησης των 

αιτημάτων που προτάσσουμε. 
 

  Κόντρα σε αυτούς που βάζουν πλάτη στην επίθεση που δέχονται οι πυροσβέστες, όπως και 

όλοι οι εργαζόμενοι μαζί με το λαό, ως Ε.Α.Κ.Π. σε κοινή δράση και με το εργατικό - λαϊκό 

κίνημα, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο αμέσως επόμενο διάστημα να 

δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την οργάνωση αγωνιστικών διεκδικήσεων, που θα 

βάζουν εμπόδια στην εφαρμογή των αντεργατικών μέτρων που προωθούνται από τις 

αντιλαϊκές κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που υποστηρίζουν τα 

συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.  
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