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ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

ΣΕ ’’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ’’ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, κατά την τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ.
περ/ρειας δυτικής Ελλάδας την 1/04/2015, τέθηκε προς ψήφιση ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός για
την διαχειριστική περίοδο από 20/03/2014 έως 31/03/2015.
Από την πρώτη ματιά στον διοικητικό απολογισμό, γίνεται διακριτή η απόχη του προεδρείου
(Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών - πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) από την λογική της ανάληψης
πρωτοβουλίας για δυναμικές κινητοποιήσεις, προκειμένου να επιλυθούν σοβαρά προβλήματα που μας
ταλανίζουν και να αποτραπούν τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που καταρρακώνουν τις ζωές μας.
Ως απολογισμός αδράνειας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χωρίς καμία επιφύλαξη, αφού πέραν από την
ημερολογιακή αποτύπωση ορισμένων περιοδειών και συνεδριάσεων του Δ.Σ. και την συμμετοχή του σωματείου
μας σε δυο κινητοποιήσεις της ομοσπονδίας, δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες ενέργειες.
Έχοντας ως δεδομένο την πλήρη απουσία ουσιαστικού και αγωνιστικού διεκδικητικού πλαισίου
δράσης, το μηδαμινό ύψος του αποθεματικού όπως αυτό αποτυπώνεται στον οικονομικό απολογισμό,
αφήνει έκθετο το προεδρείο απέναντι στα μέλη της ένωσής μας.
Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα πώς κατά την προαναφερόμενη διαχειριστική περίοδο και με βάση
τα παραπάνω, επί συνόλου εσόδων 17.701.19€ (συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών
εξόδων) παρουσιάζονται δαπάνες ύψους 17.667,67€.
Φέρουν βαρύτατες ευθύνες αυτοί που μέσω της κακοδιαχείρισης ετών, επέφεραν ως αποτέλεσμα το
συνολικό αποθεματικό υπόλοιπο μέχρι και την 31/03/2015 να είναι μόνο 33,52 € (σε τραπεζικό
λογαριασμό 2,04 € και σε μετρητά 31,48 €).
Η Ε.Α.Κ.Π. κατά την ανάγνωση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού ζήτησε λεπτομερή ενημέρωση
και περεταίρω διευκρινήσεις.
Από την πλευρά μας υπήρξαν αναλυτικές τοποθετήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα μαζί με την έκφραση της
αντίθεσης και της αγανάκτησής μας, για την απαράδεκτη κατάσταση της χειμέριας νάρκης και του
οικονομικού αδιεξόδου στην οποία έχει οδηγηθεί μεθοδευμένα το συνδικαλιστικό μας όργανο με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, από τις δυο άλλες παρατάξεις που απαρτίζουν το Δ.Σ.
Στην συνέχεια καταψηφίσαμε αιτιολογημένα και τους δυο απολογισμούς ενώ αντίθετα υπερψηφίστηκαν από το
προεδρείο. Όπως ήταν αναμενόμενο θετική ψήφος δόθηκε και από τους εκλεγμένους με την
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. χωρίς να μπουν καν στον κόπο να ζητήσουν τις στοιχειώδεις έστω διευκρινήσεις ακόμη και για
ποσά που περικλείονταν σε γενικόλογες κωδικοποιήσεις.
Λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε κάθε συναδέλφισσα και σε κάθε συνάδελφο που μας
εμπιστεύτηκε την εκπροσώπηση του στα συλλογικά μας όργανα, κάνουμε γνωστό ότι διάφορες δαπάνες
έχουν υλοποιηθεί μέσω αυθαίρετων και αντιδεοντολογικών ενεργειών του προεδρείου, δηλαδή χωρίς
ενημέρωση του σώματος και κατ’ επέκταση της παράταξής μας και χωρίς την ύπαρξη των απαραιτήτων
αποφάσεων κ.ο.κ.
Αποσκοπώντας στην ενημέρωσή σας και την εξαγωγή συμπερασμάτων, σας παραθέτουμε ενδεικτικά
στοιχεία, τα οποία είτε αποτυπώνονται στους εν λόγω απολογισμούς είτε ήρθαν σε γνώση μας κατόπιν
σχετικών διευκρινήσεων, τις οποίες απαιτήσαμε από το προεδρείο.
 Διαπιστώσαμε ότι από περιοδείες που έγιναν από το προεδρείο σε διάφορες Π.Υ. & Π.Κ. των περ/ρειων
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων σκοπίμως και για πολλοστή φορά εξαιρέθηκαν οι υπηρεσίες του Ν.
Λευκάδας. Το ύψος των δαπανών για 17 συνολικά περιοδείες είναι 2.290.00 €.
Εδώ συνάδελφοι μπαίνει ένα ηθικό και ουσιαστικό ζήτημα, το προεδρείο δηλαδή η πλειοψηφούσα
παράταξη, δεν νομιμοποιείται να αξιοποιεί τα οικονομικά της Ένωσης που προέρχονται από
τις συνδρομές όλων των μελών της δηλαδή και από αυτούς που ψήφισαν τις άλλες δύο
παρατάξεις για να κάνει περιοδείες αποκλείοντάς τες από αυτές. Η περιοδείες του προεδρείου με
τον τρόπο που γίνονται είναι καθαρά παραταξιακές, έτσι θα έπρεπε να έχουν ανακοινωθεί προς τα μέλη
και τα έξοδα τους να αφορούν την παράταξη που τις κάνει.
 Η εσπερίδα για ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά και οικονομικά θέματα που διοργανώθηκε στην Πάτρα την
28/11/2014, σε πλήρη αρμονία και αγαστή συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες -Αξιωματικούς του
Α.Π.Σ. που υπηρετούν στο επικουρικό μας ταμείο, με τους «γνωστούς» αναλογιστές, αναλυτές και
μεγαλοστελέχη συμβουλευτικών εταιριών και κυβερνητικού οικονομολόγου και μέτοχου – στελέχους
πολυεθνικών εταιριών, προς ενίσχυση κυβερνητικών και ευρωενωσιακών κατευθύνσεων, προκειμένου να
μας πείσουν να απεμπολήσουμε το δικαίωμα στη δημόσια επικουρική ασφάλιση και πρόνοια και να
συντελέσουμε στην κατεδάφισή της με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου ασφάλισης, κόστισε
2.356.01€. Όπως έχουμε ενημερώσει αυτού του είδους οι εσπερίδες-ημερίδες πέραν από

κάποιας σχετικής ενημέρωσης, καλλιεργούν στοιχεία εφησυχασμού σχετικά με τα
αλλεπάλληλα χτυπήματα που δεχτήκαμε αλλά και για αυτά που θα δεχτούμε στο μέλλον,
«βγάζοντας λάδι» τους εκμεταλλευτές. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση τους γίνεται μέσω αδρών
χρηματοδοτήσεων προερχόμενων από τα χρήματά μας με προσανατολισμό την καλύτερη διαχείριση της
καταστροφής μας και έχουν άμεση συνέπεια στα οικονομικά της ένωσής μας.
 Η αρνητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ταμείο της Ένωσής μας δεν είναι πρωτόγνωρη άλλα
επαναλαμβανόμενη. Αποτελεί αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης όλων των προηγούμενων ετών, αφού
χρηματικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών που
παρουσιάζονται σε Π.Υ. & Π.Κ. για τις οποίες αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση κάλυψης έχει
η πολιτεία (π.χ. έπιπλα, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, εκπαίδευση πυρ/στών, κτηριακές
εργασίες κ.λπ).
 Κινούμενο στην ίδια ρότα το προεδρείο πριν από λίγο καιρό χορήγησε δυο τηλεοράσεις σε δυο
υπηρεσίες της Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικής αξίας 661,46 €.
 Παραχωρήθηκε το ποσό των 94 € περίπου για να γίνουν κτηριακές εργασίες (χώρισμα χώρου) σε
πυροσβεστικό σταθμό της Πάτρας ο οποίος σημειωτέο επισκευάστηκε σχετικά πρόσφατα.
 Για εξοπλισμό γραφείου (καρέκλες) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. διατέθηκε το υπέρογκο
ποσό των 906,95 €.
 Για δικαστικά έξοδα δαπανήθηκαν γύρω στα 140 €. Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις σχετικά και με αυτήν
την δαπάνη, αρχικά ειπώθηκε (από τον πρόεδρο του Δ.Σ.) ότι με αυτά καλύφτηκαν έξοδα προσφυγής
συναδέλφων (ΣτΕ) ενώ στην συνεχεία ανασκευάζοντας τα λεγόμενά του δηλώθηκε ότι το χρηματικό
πόσο χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη των εξόδων μετακίνησής του για την μεταφορά των
προσφυγών στην Αθήνα !!!
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, όποια από τις δυο περιπτώσεις και αν ισχύει αποτελεί
καραμπινάτο σκάνδαλο διότι: α) Η διαδικασία έγινε επιλεκτικά και στα κρυφά, χωρίς να έχει
αποφασιστεί τέτοιου είδους εμπλοκή του σωματείου μας β) Τα προκύπτοντα έξοδα (προσφυγών η
μετακίνησης του πρόεδρου στην Αθηνά) επιβάρυναν την Ένωσή μας, ενώ όπως αποτυπώνονταν σε
νομικά έγγραφα τόσο οικονομικές απαιτήσεις όσο και η ευθύνη αποστολής των απαιτούμενων εγγράφων
βάρυναν τον κάθε υπάλληλο ατομικά.
Είναι δεδομένη η παραπλάνηση και ο αποπροσανατολισμός των συναδέλφων από τις
συνδικαλιστικές ηγεσίες των σωμάτων ασφαλείας, με τη συνέχιση των δικαστικών αγωγών
για τα αναδρομικά του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση οι πυροσβέστες όπως και
όλοι οι ένστολοι επιβάλλεται να διεκδικήσουν τις αποδοχές που τους αξίζουν μέσα από τους
αγώνες του εργατικού –λαϊκού κινήματος.
 Ερωτηματικά γεννιούνται για το πώς, όταν μια σειρά εξόδων που υλοποιήθηκαν χωρίς λήψη
αποφάσεων του Δ.Σ., η εξελεγκτική επιτροπή μέσω του 01/2015 πρακτικού της αποφαίνεται ότι η
διαχειριστική περίοδος έγινε προσεκτικά και χωρίς αταξία προτείνοντας μάλιστα στην Γενική Συνέλευση
να την εγκρίνει.
Οι συγκεκριμένες τακτικές που εφαρμόζει το προεδρείο με την ανοχή και σύμπνοια των εκλεγμένων της
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. έχουν αποκαλυφτεί και καταγγελθεί αλλεπάλληλες φορές από την Ε.Α.Κ.Π.
Είναι αυταπόδεικτο ότι δράττουν κάθε ευκαιρία για την ψηφοθηρική προβολή τους με τα χρήματα
μας, τα οποία πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να διατίθενται σε αγώνες για την διεκδίκηση ποιοτικής και
ουσιαστικής επιχειρησιακής αναβάθμισης και εκπαίδευσης του προσωπικού, θέσπισης και εφαρμογής των
απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών, την πλήρη ένταξη του
επαγγέλματος στα Βαρέα -Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά, την κατάργηση του νόμου της ψευδεπίγραφης
αναδιοργάνωσης του Π.Σ, για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης κ.λπ.
Το σύνολο των ενεργειών τους υποβαθμίζουν συστηματικά το ρόλο του σωματείου εξυπηρετώντας
πολλαπλούς σκοπούς όπως τις επιθυμίες των κυβερνώντων, για την ολοένα μεγαλύτερη
εξοικονόμηση χρημάτων από τον κρατικό κορβανά, προκειμένου να συνεχίζουν να γεμίζουν με
ζεστό χρήμα τις τσέπες όσων χρόνια τώρα λυμαίνονται τους κόπους των λαϊκών οικογενειών.
Τα συνδικαλιστικά όργανα επιβάλλεται να στέκονται άξια των περιστάσεων, διεκδικώντας αγωνιστικά λύσεις και
αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι μπορούν και θέλουν να συγκρουστούν με τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα.
Κάτω από δύσκολες και άνισες συνθήκες παλεύουμε καθημερινά για την ισχυροποίηση της φωνής
και την οργάνωση της πάλης των συναδέλφων μας, αποκαλύπτοντας παράλληλα το ρόλο αυτών που
προσπαθούν με κάθε τρόπο να βάλουν φρένο σε αντιδράσεις ενάντια στις συνέπειες από την εφαρμογή
των αντιλαϊκών-αντεργατικών μέτρων. Ο συνδικαλισμός που στηρίζει αυτού του είδους τις πολιτικές, στηρίζει
συνειδητά και τους προωθητές και εφαρμοστές τους και αποτελεί την «πέμπτη φάλαγγα» μέσα στο
συνδικαλιστικό κίνημα.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα τοποθετηθεί αναλυτικά για
ειδικότερα και γενικότερα προβλήματα, με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι, κατά την διάρκεια των
εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών τον Απρίλιο 2015. Απευθύνουμε κάλεσμα μαζικής,
δυναμικής και ενεργής συμμετοχής σας στις εργασίες της, για να στρέψουμε την ένωσή μας σε
αγωνιστική κατεύθυνση διεκδικώντας την επιστροφή όλων των οικονομικών απωλειών που
επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. Ακόμη και αν
ορισμένοι δημιουργούν εμπόδια, πρέπει να γίνει υπόθεσή μας η αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων και η
εφαρμογή προγράμματος αγωνιστικής δράσης που θα παρεμποδίσει την αντεργατική-αντιλαϊκή λαίλαπα που
τροφοδοτείται και ενισχύεται.
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