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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Νοτίου Αιγαίου µε το πέρας της εκλογικής 
διαδικασίας της 18ης Μαΐου, για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσής µας, εκφράζει τις 
θερµές ευχαριστίες της προς τους συναδέλφους που στήριξαν το ψηφοδέλτιο της κόντρα 
στις πιέσεις και τις αυταπάτες, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα συνεχίσει ακάθεκτη τον αγώνα 
για την προάσπιση των δικαιωµάτων µας, καθώς και για τον αγωνιστικό προσανατολισµό 
των συνδικαλιστικών οργάνων του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
Το αποτέλεσµα των εκλογών ανέδειξε ένα αξιόλογο και ελπιδοφόρο ποσοστό για την 
Ε.Α.Κ.Π. που µεταφράζεται µε την εκλογή τριών (3) µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 
ενός (1) αντιπροσώπου στην Οµοσπονδία.  
Παραθέτουµε αναλυτικά τα αποτελέσµατα των εκλογών της Ένωσης Νοτίου Αιγαίου: 
 
Ψηφίσαντες: 84 Άκυρα – Λευκά: 8 Έγκυρα: 76  
 
Έλαβαν:                                        Ε.Α.Κ.Π.    29  Ανεξάρτητος – Ενιαίος Συνδυασµός   47  
 
Έδρες στο ∆.Σ.:                            Ε.Α.Κ.Π.     3  Ανεξάρτητος – Ενιαίος Συνδυασµός     4                                               
 
Αντιπρόσωποι Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.:      Ε.Α.Κ.Π.     1   Ανεξάρτητος – Ενιαίος Συνδυασµός    2 
 
Η επιτυχηµένη εκλογική παρουσία της παράταξης, έπειτα από χρονικό διάστηµα µικρότερο 
των 2 µηνών από την ιδρυτική της διακήρυξη, αποτελεί σηµαντική παρακαταθήκη για την 
µελλοντική αγωνιστική της πορεία και δράση.   
Επίσης η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει  και την εµπιστοσύνη µιας σηµαντικής µερίδας 
συναδέλφων, που απορρέει από την χρόνια ενηµέρωση και έµπρακτη στήριξη που παρείχαν 
τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Ε.Α.Κ.Π. προς αρκετούς συναδέλφους της 
περιφέρειάς µας, προς αντιµετώπιση σοβαρών εργασιακών προβληµάτων, συµβάλλοντας 
καταλυτικά στην επίλυσή τους.   
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
∆εσµευόµαστε ότι θα φανούµε αντάξιοι των προσδοκιών σας και από τη θέση που επέλεξε 
το εκλογικό σώµα να το εκπροσωπούµε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα σταθούµε στο πλευρό 
σας, διεκδικώντας µε αγωνιστικότητα τα αιτήµατά µας αλλά και προασπίζοντας µε δυναµική 
τα κεκτηµένα δικαιώµατά µας, σύµφωνα µε τις θέσεις της παράταξης που εκφράζονται από 
το πλαίσιο αιτηµάτων και το διεκδικητικό πλαίσιο δράσης της. 
Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της Ένωσης, 
παρακολουθώντας παράλληλα την πορεία και τη δράση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην απαιτούµενη µαζικότητα και ποιοτική αναβάθµιση 
του πρωτοβάθµιου συνδικαλιστικού µας οργάνου.  
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