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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
   
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Στις 28-04-2016 συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας προκειμένου να 

γίνει συγκρότηση σε σώμα και να κατανεμηθούν οι θέσεις του προεδρείου. 

Κατά τη διαδικασία της κατανομής των θέσεων του προεδρείου, ως Ε.Α.Κ.Π. προτείναμε τη σύνθεση 

αναλογικά αντιπροσωπευτικού προεδρείου, σύμφωνα με το εκλογικό αποτέλεσμα και την ετυμηγορία των 

συναδέλφων και με γνώμονα την αναλογική δημοκρατική αρχή, που αποτελεί και αρχή για όλο το 

συνδικαλιστικό κίνημα. 

Στην αντιπροσωπευτική κατανομή των θέσεων του προεδρείου προτείναμε, η παράταξή μας να 

καταλάβει τη θέση του Αντιπροέδρου, ως 2ο κατά σειρά ψηφοδέλτιο σε ψήφους. Η πρότασή μας είναι 

πρόταση αποκλειστικά για αντιπροσωπευτικό, λειτουργικό προεδρείο και όλες οι παρατάξεις θα 

κρίνονται από τις θέσεις, την στάση και τη δραστηριότητά τους, στην αντιμετώπιση όλων των 

ζητημάτων που απασχολούν τους πυροσβέστες και τον Ελληνικό λαό. 

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε από τα παρόντα μέλη του Ενιαίου Ενωτικού Ψηφοδελτίου 

Πυροσβεστών, το οποίο  κατέλαβε όλες τις θέσεις του προεδρείου. 

Σε ότι αφορά το ζήτημα το περιοδειών του Διοικητικού Συμβουλίου τοποθετηθήκαμε ως εξής:  

Οι περιοδείες να προαποφασίζονται από το Δ.Σ. και να υπάρχει συμμέτοχη από όλα τα μέλη που το 

απαρτίζουν (εκτός εάν δηλωθεί σχετικό κόλλημα) και όχι μόνο από το προεδρείο όπως, παρά τις 

αντιδράσεις μας, συνέβαινε μέχρι σήμερα μέσα από την αυθαίρετη, αντιδεοντολογική και αντικαταστατική 

λειτουργία που εφαρμόζονταν εις βάρος των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Τα ποσά που θα αφορούν τα 

έξοδα των περιοδειών να εγκρίνονται από το Δ.Σ., να συνοδεύονται με τα ανάλογα παραστατικά, να 

ανταποκρίνονται στις χιλιομετρικές αποστάσεις ή άλλους παράγοντες (αριθμός συμμετεχόντων μελών, 

χρήση μεταφορικών μέσων, τέλη διοδίων κ.ο.κ.) και να μην εγκριθούν εφάπαξ ποσά γιατί πιθανόν να μην 

είναι  αντιπροσωπευτικά της εκάστοτε περίπτωσης. 

Όμως, το κατ’ επίφαση δημοκρατικό προεδρείο, με προκάλυμμα την πλειοψηφία του, αρνήθηκε την 

συμμετοχή του εκλεγμένου μέλους της παράταξής μας στις περιοδείες, υπονομεύοντας την αντικειμενική 

ενημέρωση των μελών, προσβλέποντας στην με κάθε τρόπο παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης 

της Ε.Α.Κ.Π.  

Επιπρόσθετα, το προεδρείο ποντάρει στην χρήση των οικονομικών της Ένωσης που προέρχονται από 

τις συνδρομές όλων των μελών της για την κάλυψη των εξόδων των περιοδειών, οι οποίες με τον τρόπο 

που θα γίνονται θα είναι καθαρά παραταξιακές, απαλλάσσοντας έτσι από το κόστος την παράταξη που 

τις κάνει, δηλαδή το Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο που πρόσκειται στην Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση 

Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.). Τα συμπεράσματα δικά σας !!! 
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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Ως Ε.Α.Κ.Π. δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με όλους τους συναδέλφους που μας 

στήριξαν, θέτοντας στο κέντρο των διεκδικήσεων τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 

καθημερινά, καθώς και την οργάνωση του αγώνα για να αντισταθούμε στις αντιλαϊκές και βάρβαρες 

πολιτικές που πετσοκόβουν δικαιώματα και οδηγούν στην εξαθλίωση εμάς, τις οικογένειές μας και όλο 

τον λαό. 

Συνεχίζουμε αταλάντευτα, κόντρα στο συμβιβασμό και την ηττοπάθεια που συνειδητά διασπείρει ο 

κυβερνητικός συνδικαλισμός σε όφελος της αντιλαϊκής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων    

(Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ.) που συνεχίζει να εφαρμόζει και η σημερινή (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. – ΑΝ.Ε.Λ.).  
 

Μπορούμε να τους Χαλάσουμε τα Σχέδια. 

Κανένας Φόβος - Καμιά Υποταγή. 

Συσπειρωθείτε με τις Έντιμες - Συνεπείς - Αγωνιστικές δυνάμεις της Ε.Α.Κ.Π. 

 

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  


