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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 05/03/2018

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, την Δευτέρα 05/03/2018 συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ένωσής μας όπου
συζητήθηκε  ο  διοικητικός  και  ο  οικονομικός  απολογισμός  για  την  περίοδο  27/03/2017 έως  και
05/03/2018. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ακόμη ένας ανύπαρκτος απολογισμός δράσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από απουσία ουσιαστικού
και  αγωνιστικού  πλαισίου  δράσης  που  να  αφορά τα  μεγάλα και  οξυμένα  προβλήματα  μας.  Ένας
απολογισμός γεμάτος όμως από ψηφοθηρικές δωρεές, ρουσφέτια και δημόσιες σχέσεις. 

Μία σύγκριση με τον απολογισμό δράσης της Ε.Α.Κ.Π. μόνο για το 2017, που θα κοινοποιηθεί σε
λίγες  μέρες  σε  όλες  τις  υπηρεσίες,  αρκεί  για  να  καταλάβει  κανείς,  το  χάος  που  χωρίζει  τον
κυβερνητικό από τον αγωνιστικό συνδικαλισμό. 

Η  Ε.Α.Κ.Π.  καταψήφισε  τον  απολογισμό  αδράνειας του  προεδρείου,  σε  αντίθεση  με  όλα  τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που τον στήριξαν.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο οικονομικός  απολογισμός που αφορά την ίδια διαχειριστική  περίοδο, είχε  πλούσια « δράση »
εξόδων, με φτωχό όμως αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους, μέλη της Ένωσης, που μπορεί να μην
είδαν να επιστρέφονται οι απώλειες χαμένων εισοδημάτων και δικαιωμάτων μετά από αγώνες που θα
έπρεπε να έχουν οργανωθεί με τις συνδρομές τους, είδαν όμως να στολίζουν φούρνοι μικροκυμάτων
και καναπέδες τις υπηρεσίες τους, να γίνεται αγορά υπηρεσιακού εξοπλισμού, να διατίθενται χρήματα
για εκτελωνισμό οχήματος για υπηρεσιακές ανάγκες, να χρηματοδοτούνται εκδηλώσεις της υπηρεσίας
κατόπιν σχετικών αιτημάτων διοικητών ( γιορτές ) κ.α. Τουτέστιν επί συνόλου εσόδων 17.482,05ευρω
αποτυπώνονται δαπάνες ύψους 15.257,87ευρώ συμπεριλαμβανόμενων και των λειτουργικών εξόδων,
αφήνοντας στο ταμείο έτσι για ξεκάρφωμα υπόλοιπο ύψους 2.224,18 ευρώ.
  Όχι μόνο λοιπόν δεν αξιοποιεί το σωματείο τους οικονομικούς πόρους που καταβάλουν τα μέλη
για να οργανώνει αγώνες ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές που μας σπρώχνουν στην φτώχεια
και την εξαθλίωση, αλλά χρηματοδοτεί τις ελλείψεις του Π.Σ. σε παντός είδους υποδομές με τις
συνδρομές  μας,  παρουσιάζοντας  μάλιστα  τον  τρόπο  της  διπλής  αυτής  αφαίμαξης  των
εισοδημάτων μας και ως αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση.   

Παρ’  ότι  πολλές  από  οι  ψηφοθηρικές  δαπάνες  γίνονται  χωρίς  αποφάσεις  του  διοικητικού
συμβουλίου, γεγονός που έχει καταγγείλει  επανειλημμένα η Ε.Α.Κ.Π., τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
υπερψήφισαν τον οικονομικό απολογισμό και η Εξελεγκτική Επιτροπή μέσω της έκθεσης της, που
διαβάστηκε  από  το  προεδρείο,  γιατί  δεν  παρευρέθηκε  κανένα  μέλος  της  στην  συνεδρίαση,
παρουσιάζει τον οικονομικό απολογισμό χωρίς καμία αταξία!!! 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  Π.Π.Υ. ΣΤΗΝ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με  αφορμή  την  ενημέρωση  περί  ενιαίου  -  κοινού  ψηφοδελτίου,  αποκαλύφτηκαν  πλήρως  οι
σχεδιασμοί των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού οι οποίες βρίσκονται σε μεταξύ τους
επαφές,  προκειμένου  να  ενώσουν  τις  δυνάμεις  τους  για  να  μας  αποπροσανατολίσουν  και  να
αμβλύνουν και να ελέγξουν με αυτόν τον τρόπο την δυσαρέσκεια που επικρατεί ανάμεσά μας, εξαιτίας
της απραξίας  τους  αλλά και  της  δύσκολης οικονομικής  και  υπηρεσιακής μας  κατάστασης,  για  τις
οποίες φέρουν τεράστιες ευθύνες, ενώ παράλληλα αποβλέπουν και στο μοίρασμα των καρεκλών και
την περιχαράκωση των συνάδελφων. 
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Στη  συνεδρίαση  παραβρεθήκαν  τρεις  εκπρόσωποι  σωματείων  των  Π.Π.Υ. προκειμένου  να
αναπτυχτεί διάλογος με κύριο θέμα αυτό της εγγραφής στην Ένωσή μας όσων εκ των συναδέλφων
Π.Π.Υ. το επιθυμούν. 

Η θέση της Ε.Α.Κ.Π.
Από  την  Ε.Α.Κ.Π.  έγινε  αναφορά  στις  προσπάθειες  που  έχει  καταβάλει  όλο  το  προηγούμενο

διάστημα με επιτυχία και μέσα από το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., προκειμένου να υπάρξει ενότητα των
πυροσβεστών  (  Μόνιμων  -  Π.Π.Υ.  –  Συμβασιούχων  )  με  ενιαία  συνδικαλιστική  έκφραση,
αναδεικνύοντας  παράλληλα  τις  μεθοδεύσεις  του  κυβερνητικού  συνδικαλισμού,  που  διασπά  τους
συναδέλφους και απομαζικοποιεί τα συνδικαλιστικά μας όργανα και τον αγώνα μας, προς όφελος των
εκπροσώπων του και των αντιλαϊκών κυβερνήσεων.

Ψηφοθηρικά παιχνίδια στην πλάτη των Π.Π.Υ.
Μεταξύ  όσων  άλλων  τραγελαφικών  ακούστηκαν  γύρω  από  το  θέμα,  εκλεγμένο  μέλος  της

πλειοψηφίας  του  Δ.Σ.  δήλωσε  ότι  εάν  είναι  να  χάσει  ψήφους  από  μόνιμους  συναδέλφους  που
υπηρετούν στην περιοχή του εξαιτίας της εγγραφής των συναδέλφων Π.Π.Υ. ως μέλη στην Ένωσή
μας, θα ψηφήσει κατά της εγγραφής των Π.Π.Υ. και ότι αν γίνει το αντίθετο τότε θα ψηφήσει υπέρ!!
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Αυτό που πρέπει επίσης να σημειωθεί είναι ότι εκπρόσωπος της Ένωσης Πυροσβεστών  Πενταετούς
Υποχρέωσης,  εξέφρασε αρνητική άποψη στο να εγγραφούν Π.Π.Υ. στο σωματείο των μονίμων διότι,
όπως είπε, δεν έχουν γίνει μόνιμοι. Μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις που υπέβαλε το προεδρείο και
τις απαντήσεις που δοθήκαν, δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι η παρουσία του εν λόγο συναδέλφου στη
συνεδρίαση, αποσκοπούσε στη δημιουργία άλλοθι για την αρνητική στάση του προεδρείου για την
εγγραφή των Π.Π.Υ. 

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ν.Δ. Ελλάδος
και Ιονίων Νήσων, ο οποίος κατά δήλωση του είχε στη διάθεσή του αιτήσεις συνάδελφων Π.Π.Υ.
που  επιθυμούσαν  να  εγγραφούν  ως  μέλη  στην  Ένωσής  μας,  δεν  τις  υπέβαλε  για  να
πρωτοκολληθούν και να συζητηθούν. Ο εκπρόσωπος μας ζήτησε από τον πρόεδρο των Π.Π.Υ. να
καταθέσει τις αιτήσεις για να πρωτοκολληθούν και να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
και αφού αυτός συνέχισε να αρνείται, τον κατέστησε υπεύθυνο για οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα
επέλθει από την στάση του. 

Η μη υποβολή των αιτήσεων εγγραφής από τον πρόεδρο του Σωματείου των Π.Π.Υ., επέτρεψε
στο προεδρείο του Δ.Σ. της Ένωσής μας να ελιχθεί ευκολότερα και να παραπέμψει την εγγραφή τους ή
μη,  σε  έκτακτο  Δ.Σ.  που  θα  γίνει  λίγο  πριν  την  Καταληκτική  Γενική  Συνέλευση
( πιθανόν στις 23-03-2018 ), παρουσία νομικών.

Έτσι  η  μοναδική  αίτηση  εγγραφής  Π.Π.Υ. που  παρουσιάστηκε  στο  σώμα  είχε  αποσταλεί  από
συνάδελφο  μέσω  fax,  η  οποία  παρά την απαίτησή μας  για  λήψη απόφασης,  το  προεδρείο  με  τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. αρνήθηκαν να την συζητήσουν και παραπέμφθηκε και αυτή για το έκτακτο
Δ.Σ.

Οι  πενταετείς συνάδελφοι να πάρουν στα χέρια τους  τις εγγραφές τους
Το προεδρείο της Ένωσής μας κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. απέρριψε πρόταση μας

για σύγκληση εκτάκτου Δ.Σ.  στις  05/03/2018 με  θέμα την εγγραφή όσων συναδέλφων Π.Π.Υ. το
επιθυμούν,  ενώ  επέλεξαν  να  συγκαλέσουν  έκτακτο  Δ.Σ.  λίγες  ώρες  πριν  τη  διεξαγωγή  της
καταληκτικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό μαζί με τη συνολικότερη στάση τους
ευλόγα δημιουργεί ερωτηματικά για την σκοπιμότητα του, γιατί η τελευταία προθεσμία για εξέταση
και εγγραφή μελών, με δικαίωμα να συμμετάσχουν στις επικείμενες αρχαιρεσίες του Απριλίου, είναι
μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι απ’ τους συναδέλφους ενδιαφέρονται πραγματικά να εγγραφούν και να δώσουμε άλλη
πνοή στην Ένωσή μας,  θα  πρέπει άμεσα να απαιτήσουν από όσους έχουν συλλέξει τις αιτήσεις
εγγραφής  τους,  να  τις  καταθέσουν  και  να  πρωτοκολληθούν  λαμβάνοντας  πρωτοκολλημένα
φωτοαντίγραφα.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  να  υποβάλουν  οι  ίδιοι  τις  αιτήσεις.  Για  κάθε
περεταίρω βοήθεια επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τα μέλη της Ε.Α.Κ.Π. 



Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Π.Π.Υ. μην επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις αιτήσεις εγγραφής σας
και την ψήφο σας, ως αντικείμενο παζαρέματος για το μοίρασμα καρεκλών. Απευθύνουμε κάλεσμα
μαζικής,  δυναμικής  και  ενεργής  συμμετοχής  σας  στις  εργασίες  της  Γενικής  Συνέλευσης  και
συσπείρωσης  στο  αγωνιστικό  διεκδικητικό  μας  πλαίσιο.  Αναφορικά  με  την  ώρα  διεξαγωγής  των
Γενικών Συνελεύσεων η Ε.Α.Κ.Π. ζήτησε να γίνουν πρωινές ώρες για να διευκολυνθεί η συμμέτοχη
των συναδέλφων. Το προεδρείο δήλωσε ότι η καταληκτική Γενική Συνέλευση θα γίνει απογευματινή
ώρα, βάζοντας επιπρόσθετα εμπόδια στην μαζικότερη συμμετοχή των συνάδελφων και έτσι να γίνουν
« ελεγχόμενες » διεργασίες με τους εμείς και εμείς.

Είναι επιτακτική ανάγκη Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι να αξιοποιήσετε την πείρα που έχετε
συσσωρεύσει και να μην πέσετε στις παγίδες που σας στήνουν τα φερέφωνα των αντιλαϊκών
κυβερνήσεων  με  ενιαία  –  κοινά-  ανεξάρτητα  ή  νέα  ψηφοδέλτια.  Όλοι  αυτοί  οι  σχηματισμοί
αποτελούν υλικά του ίδιου συστήματος που χρόνια τώρα ρημάζει τις ζωές μας, με τις χρήσιμες
γι’ αυτό υπηρεσίες που του παρέχουν, κάτω από όποιον μανδύα χρησιμοποιούν κατά καιρούς. 

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

Ζαμπάτης Σπύρος


