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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

   Συναδέλφισσες/οι, σε ερώτημα που έγινε κατά το προηγούμενο Δ.Σ. από τον εκπρόσωπο 

της Ε.Α.Κ.Π. στον ταμία της ένωσης μας σχετικά με το ύψος του αποθεματικού του ταμείου, 

μας  απαντήθηκε ότι  ανέρχονταν  στα 2.310 ευρώ περίπου απ’ το οποίο μετά την ανάληψη του από 

τον τραπεζικό λογαριασμό, έγιναν πληρωμές 430ευρω (δηλαδή 2.310-430=1.880ευρω  

αποθεματικό) και ότι εκκρεμούσαν ακόμη και άλλες ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις προς 

τρίτους, δίχως να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό αυτών.  

Σημειωτέο ότι σύμφωνα με όσα δηλώθηκαν, απ’ το παραπάνω πόσο (1.880 ευρώ),  θα 

πρέπει να αφαιρεθούν τα έξοδα για την μετακίνηση των συνέδρων (λεωφορεία - καύσιμα κλπ) και να 

εξοφληθούν οι όποιες οικονομικές εκκρεμότητες προς τρίτους,  για να έχουμε πλήρη άποψη σχετικά με 

το ακριβές (τελικό) ποσό που θα απομείνει.  

Έτσι, στις  25/07/2014 η παράταξη μας επανήλθε με νέο ερώτημα (τηλεφωνικά) προς 

τον ταμία και τον πρόεδρο της ένωσης, σχετικά με το νέο οικονομικό υπόλοιπο μέχρι την 

προαναφερόμενη ημερομηνία.  Η απάντηση που δόθηκε από τον ταμία ήταν ότι δεν ήταν σε θέση 

να γνωρίζει το ποσό, διότι είχε δώσει τα χρήματα στον Πρόεδρο για να προβεί σε πληρωμές, ενώ ο 

Πρόεδρος απάντησε ότι το ακριβές ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί την συγκεκριμένη στιγμή, αλλά 

στο επερχόμενο Δ.Σ. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα αλλά και από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας, το προεδρείο 

προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, κατευνάζοντας τις όποιες αντιδράσεις των συναδέλφων λόγω του 

χαμηλού αποθεματικού, έως ότου αποδοθούν από την ομοσπονδία στην ένωση μας οι 

αναλογιζόμενες παρακρατήσεις τετραμήνου. 

Η αρνητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ταμείο της Ένωσής μας, είναι 

αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης των προηγούμενων ετών, αφού χρηματικά ποσά 

χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών, για τις οποίες αποκλειστική ευθύνη έχει η πολιτεία (π.χ. 

εκπαίδευση πυρ/στών, έπιπλα, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές κλπ) σε Π.Υ. & Π.Κ.  

Συναδέλφισσες/φοι, και οι συγκεκριμένες τακτικές και πολιτικές του προεδρείου του Δ.Σ. της Ένωσης, 

έχουν καταγγελθεί αλλεπάλληλες φορές από την παράταξή μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Ο ψηφοθηρικός σκοπός αυτών των ενεργειών είναι καταφανέστατος και 

πραγματοποιούνται με χρήματα όλων μας, τα οποία πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να 

διατίθενται σε αγώνες για την διεκδίκηση ποιοτικής, ουσιαστικής επιχειρησιακής 

αναβάθμισης και εκπαίδευσης του προσωπικού και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης μέσω 

κρατικών κονδυλίων.  

Όπως έχει τονίσει η Ε.Α.Κ.Π σε προγενέστερη ανακοίνωση της, οι ενέργειες αυτές υποβαθμίζουν 

συστηματικά το ρόλο του σωματείου και υλοποιούν τις επιθυμίες των κυβερνώντων, για την ολοένα 
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μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων από τον κρατικό κορβανά, προκειμένου να συνεχίζουν να 

γεμίζουν τις τσέπες όσων χρόνια τώρα λυμαίνονται τους κόπους των λαϊκών οικογενειών. 

Η Ε.Α.Κ.Π. θεωρεί ότι η εκπαίδευση των πυροσβεστών ή οι καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης των συναδέλφων, είναι προβλήματα που η λύση τους είναι υποχρέωση της 

Φυσικής και Πολιτικής ηγεσίας, απέναντι στους πυροσβέστες.  Ότι  τα συνδικαλιστικά τους 

όργανα επιβάλλεται να στέκονται άξια των περιστάσεων, διεκδικώντας αγωνιστικά λύσεις και 

αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι μπορούν και θέλουν να συγκρουστούν, χτυπώντας βαθιά μέσα τις 

μήτρες που γεννούν τα προβλήματα που δεν είναι άλλες από τις πολιτικές που υλοποιούν τα κόμματα 

εξουσίας,  κατ’ επιταγή εγχώριων ή  ξένων κέντρων . 

Σ’ αυτό το σημείο προκύπτει η αναγκαιότητα , να αποκαλύψουμε για ακόμη μια φορά  την 

πάγια στάση των  εκλεγμένων μελών στο Δ.Σ. με το ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ., όπου 

ενώ γνωρίζουν για πολλά απ’ αυτά τα ζητήματα, συνεχίζουν διαχρονικά να τηρούν σιγή 

ιχθύος, κινούμενοι σε αγαστή  συνεργασία με το προεδρείο όπως άλλωστε κάνουν τα 

κόμματα τους και σε πολιτικό επίπεδο.  

 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, επειδή τίποτα δεν μας χαρίζεται και όλα κατακτώνται με 

αγώνες, θα πρέπει με οργανωμένη πάλη μέσα από τα σωματεία μας να πιέζουμε και να 

διεκδικούμε λύσεις για τα προβλήματά μας, απαιτώντας από την πολιτεία να τηρεί τις υποχρεώσεις 

τις απέναντι σ’ εμάς και τον ελληνικό λαό.     

Συναδέλφισσες/φοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας ενημερώνει συνεχώς γι’ 

αυτά και άλλα ζητήματα με ανακοινώσεις της, αλλά και μέσα από τις τεκμηριωμένες τοποθετήσεις των 

αντιπρόσωπων της στις Γ.Σ. των μελών του σωματείου μας. 

  Επίσης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση 

σας, σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στον εργασιακό μας χώρο, στα συνδικαλιστικά μας όργανα, όπως 

και για τα τεκταινόμενα των παρατάξεων, εκφραστών και στυλοβατών, του κυβερνητικού 

συνδικαλισμού. Τα συμπεράσματα δικά σας …. 

 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΜΑΣ 

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ. 

 

 

 

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. 
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