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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
« Για να υπάρξει διέξοδο και ελπίδα για όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ. μόνιμους,

πενταετής, εποχικούς, πρέπει να γίνει εδώ και τώρα ρήξη με τα φερέφωνα του
κυβερνητικού συνδικαλισμού και τις πρακτικές τους »

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, την Παρασκευή 26/01/2018 συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ένωσής μας. 

Για ακόμη μία φορά και σ’ αυτή την συνεδρίαση το προεδρείο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας,
από την έναρξη της  συζήτησης προχώρησαν στη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων για  την
υποτιθέμενη δράση τους, ενώ πιστοί στο καθήκον τους  συνέχισαν να απαλλάσσουν συνειδητά την
πολιτεία από τις υποχρεώσεις της.

Στην βάση αυτής της λογικής και  παραβιάζοντας ασύστολα τις διατάξεις που διέπουν την ορθολογική
λειτουργία  της  Ένωσης,  αλλά  και  κάθε  πνεύμα  συνδικαλιστικής  δεοντολογίας,  επιμένουν  στη
χορήγηση  χρηματικών  ποσών  από  τα  αποθεματικά του  ταμείου  της  Ένωσης,  επιλεκτικά,  για
διάφορες εκδηλώσεις που έγιναν σε ορισμένες Υπηρεσίες και για χορηγούμενα υλικά γραφείου στο
Σύλλογο  Αποστράτων  Π.Σ.  Πελοποννήσου  -  Δυτικής  Ελλάδας  & Ιονίων  Νήσων,  δίχως  λήψη
απόφασης του Δ.Σ. 

Επιβάλλεται  να  αναφερθεί  ότι  αιτήματα  για  την χορηγία  χρημάτων  για  εκδηλώσεις  σε
υπηρεσίες,  έγιναν  ακόμη και  από  διοικητές  πυροσβεστικών  υπηρεσιών  όπου το  προεδρείο  με
ευθύνη του  προσέτρεξε  να  υλοποιήσει,  λες  και  το  σωματείο  των  εργαζομένων  στο  Π.Σ.  είναι
κρατική υπηρεσία που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τους χειρισμούς του
Προεδρείου ασκήσαμε έντονη κριτική και καταγγέλθηκε η τακτική του. 

Η Ενωτική  Αγωνιστική  Κίνηση Πυροσβεστών  επισήμανε  για  πολλοστή  φορά πως  το  ταμείο  της
Ένωσης, που διατηρείται από τις συνδρομές των μελών του, δεν είναι για να χρησιμοποιείται για τις
ανάγκες  που  υπάρχουν  ή  προκύπτουν  σε  διάφορες  υπηρεσίες  του  Π.Σ.  ή  άλλων  φορέων  ούτε  να
χορηγούνται  ποσά  επιλεκτικά  και  αυθαίρετα.  Ότι  είναι  παράνομο  και  αντιδεοντολογικό  να
δαπανούνται χρήματα των συναδέλφων δίχως προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ., όταν μάλιστα οι
σκοποί μπορούν να προβλεφθούν νωρίτερα.

Έντονη διαμαρτυρία εκφράστηκε και για το γεγονός ότι με ευθύνη του προεδρείου κατ’ επανάληψη
δεν ενημερώνεται  ο  εκπρόσωπος της  Ε.Α.Κ.Π.  για πληθώρα ζητημάτων  ή για  περιπτώσεις  όπου η
ενημέρωση γίνεται επιλεκτικά. 

Συγκεκριμένα  διατέθηκαν  δίχως  λήψη  απόφασης,  1.800ευρω  περίπου.  Επίσης  τέθηκε  θέμα  για
ενδεχόμενη χορήγηση χρηματικού ποσού 150 - 200ευρώ για την συντήρηση ή τον εκτελωνισμό από τον
Ο.Δ.Υ.,  Van που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των συναδέλφων που υπηρετούν στην Π.Υ. Π/Α
Αράξου.

Δεν φθάνει δηλαδή που οι κυβερνήσεις βάζουν χέρι στα εισοδήματα μας με μια σειρά περικοπές και
φορομπηχτικά  μέτρα,  έρχονται  και  οι  αβανταδόροι  τους  να  χρηματοδοτήσουν  την  λειτουργία  του
κράτους και με τις συνδρομές μας. Αντί να διεκδικήσουν να πάρουμε πίσω τις μνημονιακές απώλειες,
αυτοί με τις χορηγίες τους, που τις βαπτίζουν συνδικαλιστική δράση, μας αρμέγουν από παντού. 

Η Ε.Α.Κ.Π. δεσμεύεται ότι θα επανέλθει με στοιχεία γύρω από τους χειρισμούς του προεδρείου
σε οικονομικού και διαχειριστικού τύπου ζητήματα.

Για το θέμα του νέου ειδικού μισθολογίου το προεδρείο και τα υπόλοιπα μέλη ανέπτυξαν τα γνωστά
αναμασήματα για το πόσα θα χάσουμε κ.λπ.  Η Ε.Α.Κ.Π. δήλωσε ότι είναι προκλητικό να γίνονται
αναλύσεις  επί  αναλύσεων,  από  αυτούς  που  άφησαν  το  νέο  ειδικό  μισθολόγιο  να  γίνει  νόμος  του
κράτους,  χωρίς  να  προσπαθήσουν να  βάλουν εμπόδια  στην κυβέρνηση.  Πως  είχαμε  από την αρχή
προειδοποιήσει, ότι δεν θα κάλυπτε τις ανάγκες των εργαζομένων στο Π.Σ. και ότι από την πλευρά μας
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διεκδικούμε μισθολόγιο που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων δίχως διακρίσεις. Εάν λοιπόν θέλουν να
μιλάμε για κάτι, αυτό πρέπει να είναι γύρω από την κατάργηση του και να αφήσουν τις υπεκφυγές.

Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης τέθηκε ερώτημα από την Ε.Α.Κ.Π. εάν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα
προς συζήτηση όπου διαβεβαιώθηκε από το προεδρείο ότι δεν υπήρχε, παρότι το προεδρείο είχε στη
διάθεσή του κοινοποιημένα έγγραφα στα οποία δεν έγινε αναφορά. 

Τα έγγραφα προέρχονταν από το Σωματείο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Νοτιοδυτικής
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, για κοινή δράση και εγγραφή των Π.Π.Υ. στην Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας
και αφορούσαν στο να παρευρεθούν μέλη του στη συνεδρίαση Δ.Σ. για έκθεση απόψεων και σε διάλογο
για κοινή δράση.

Ζητήσαμε εξηγήσεις για την επιχειρούμενη προσπάθεια αποφυγής της συζήτησης του θέματος και
απαιτήσαμε, να μην λήξει η συνεδρίαση και  το θέμα να τεθεί προς συζήτηση στο Δ.Σ. για να πάρουμε
την αυταρχική απάντηση από τον Πρόεδρο της Ένωσης ότι: « Εγώ είμαι πρόεδρος και συντάσσω τα
θέματα προς συζήτηση και δεν θέλω να συζητηθεί τώρα ». Επισημάναμε ότι το θέμα είναι σοβαρό
και  ότι  θα  μπορούσε να γίνει  ακόμη και  έκτατο  Δ.Σ.  στις  05/02/2018,  αλλά το προεδρείο  δια του
προέδρου αρνήθηκε.

Συναδέλφισσες  -  Συνάδελφοι, παρά  τα  εμπόδια  που  έβαζαν  διαχρονικά  οι  εκπρόσωποι  του
κυβερνητικού συνδικαλισμού, και στην Ένωσή μας, και τις διαφωνίες που εξέφραζαν αιρετά όργανα
των Π.Π.Υ., έχουμε πάρει αλλεπάλληλες φορές θέση και παλέψαμε μέσα από το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
για να γίνει σεβαστό το δικαίωμα όλων των συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης να
γίνονται μέλη των Ενώσεων της.  

Αν  και  έχουν  σκόπιμα  δημιουργήσει  οι  εκπρόσωποι  του  κυβερνητικού  συνδικαλισμού  τεχνητές
διαφορές σε επίπεδο θέσεων, αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισης των εργασιακών προβλημάτων, εμείς
βάζουμε ως στρατηγικό μας στόχο την μαζικοποίηση των σωματείων μας και την ενότητα όλων των
πυροσβεστών, δίχως βαθμολογικές ή άλλες διακρίσεις, για μαχητική και αταλάντευτη πάλη στο πλευρό
του  αγωνιζόμενου  λαού  και  για  λύσεις  στα  προβλήματα  που  βιώνουμε.  Στην  ίδια  κατεύθυνση
συνεχίζουμε την προσπάθεια για εγγραφή ως μέλη και των Συμβασιούχων Συναδέλφων.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ενάντια στις επιδιώξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού και των εκπροσώπων
του,  μονίμων  και  συμβασιούχων,  για  χειραγώγηση  των  διαθέσεων  και  των  αντιδράσεων  των
εργαζομένων στα μέτρα και τα όρια που επιτρέπουν οι κυβερνήσεις.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα είμαστε πάντα απέναντι τους και θα αποκαλύπτουμε τις τακτικές και τις
πρακτικές τους σε όλα τα επίπεδα. Θα ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ το αλισβερίσι τους με τις εκάστοτε
κυβερνήσεις  και  με  όσα  υπηρεσιακά  όργανα  που  με  ιδιαίτερη  σπουδή  βάζουν  πλάτη  για  το
τσάκισμα των δικαιωμάτων μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ τους συναδέλφους να μην υποτάσσονται στους αχυράνθρωπους που ντύθηκαν τον
μανδύα του συνδικαλιστή για να εξυπηρετούν τις αντιλαϊκές πολιτικές και τις προσωπικές τους
βλέψεις.  Ο  φόβος  που  κάποιοι  από  τους  συναδέλφους  μπορεί  να  έχουν  απέναντι  τους  και  η
εξάρτηση από τις ρουσφετολογικές  τους υπηρεσίες,  πρέπει  να σπάσει  μία για πάντα.  Γιατί  τα
δικαιώματα  που  χάνονται  ανεπίστρεπτή  από  την  ζωή  μας,  είναι  πολύ  ποιο  σοβαρά  από  μία
απόσπαση  ή  ένα  ρεπό  ή  μία  μετακίνηση  για  να  σκύβουμε  το  κεφάλι  και  να  γλείφουμε  τους
νεκροθάφτες των δικαιωμάτων μας. 

Η Ε.Α.Κ.Π. έχει την θέληση για να συγκρουστεί με ότι μπαίνει εμπόδιο στην αναβάθμιση του
βιοτικού μας επιπέδου. Η πορεία της στα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου έχει χαραχτεί με
κατακτήσεις για όλους και με εμπόδια που έβαλε στις αντιλαϊκές πολιτικές.

Συνάδελφοι μόνιμοι και συμβασιούχοι συσπειρωθείτε στις γραμμές της, για να βάλουμε όλοι
μαζί μέσα από αγώνες στο πλάι του εργατικού – λαϊκού κινήματος, εμπόδια στις αντεργατικές
πολιτικές, αλλά και να βάλουμε στην άκρη όλους τους « άχρηστους » για τα συμφέροντα μας,
υποτιθέμενους « εκπροσώπους μας », αλλά πολύ χρήσιμους για τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις.

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

Ζαμπάτης Σπύρος


