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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η 
 

 
  Συναδέλφισσες-φοι, ακόμη ένας διοικητικός απολογισμός με εμφανέστατη και εδραιωμένη  
την πλήρη απουσία ουσιαστικού και αγωνιστικού διεκδικητικού πλαισίου δράσης, που 
αφορά την διαχειριστική περίοδο 01/04/2015 έως 07/03/2016, τέθηκε προς έγκριση στην 
τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας στις 08/03/2016, όπως και 
ο ανάλογος οικονομικός απολογισμός που αφορά την ίδια διαχειριστική περίοδο. 
    
  Επί συνόλου εσόδων 22.806,63 ευρώ αποτυπώνονται δαπάνες ύψους 15.736, 65 ευρώ 
(συμπεριλαμβανόμενων και των λειτουργικών εξόδων), με συνολικό υπόλοιπο 7.069,68 ευρώ. 
 
  Στην συνέχεια καταψηφίσαμε τεκμηριωμένα και τους δύο απολογισμούς ενώ αντίθετα 
υπερψηφίστηκαν από το προεδρείο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 
   
  Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έγινε στις 29/02/2016, 
προέκυψε, ότι το προεδρείο εκμεταλλευόμενο τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε Π.Υ. & 
Π.Κ. ως απόρροια των διαχρονικών αντεργατικών πολιτικών, στις οποίες βάζει πλάτη, 
συνέχισε την διάθεση χρηματικών ποσών από τα αποθετικά της Ένωσής μας, εξυπηρετώντας 
έτσι τους ψηφοθηρικούς του σκοπούς, απαλλάσσοντας παράλληλα την πολιτεία από 
υποχρεώσεις της, ύψους 550 ευρώ περίπου.  
   
  Επίσης, το προεδρείο επεκτείνοντας την δράση του και για λόγους που εξυπηρετούν το 
ίδιο και ημετέρους του, συνέχισε την κατασπατάληση των αποθεματικών του σωματείου 
μας, διαθέτοντας το ποσό των 620 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή που χορηγήθηκε 
στην Ένωση Αποστράτων Δυτικής Ελλάδας. 
 
  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, η Ενωτική  Αγωνιστική  Κίνηση Πυροσβεστών θα  τοποθετηθεί 
αναλυτικά για τα παραπάνω και για ειδικότερα και γενικότερα προβλήματα, με τα οποία 
ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι, κατά την διάρκεια της καταληκτικής 
Εκλογοαπολογιστικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών που θα γίνει στις 
26/03/2016, στην Πάτρα.   
   
 Απευθύνουμε κάλεσμα μαζικής, δυναμικής και ενεργής συμμετοχής σας στις 
εργασίες της και συσπείρωσης στο αγωνιστικό διεκδικητικό μας πλαίσιο.  

 
Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                 
Ζαμπάτης Σπυρίδων 
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