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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, χρόνια τώρα το προεδρείο της ένωσης μας κάνοντας  κατάχρηση της πλειοψηφίας και 

αξιοποιώντας κατάλληλα  την διαχρονική στήριξη και πλήρη ανοχή που απλόχερα του παρέχει  η δεύτερη σε σειρά   
παράταξη με τέσσερα εκλεγμένα μέλη της στο Δ.Σ  του πρωτοβάθμιου σωματείου μας, αυτή της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ (ψηφοδέλτιο 
με την επωνυμία Ανεξάρτητη Κίνηση Πυροσβεστών), συνεχίζει  την πραξικοπηματική του δράση. 

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα το Δ.Σ να συγκαλείται σε συνεδριάσεις όποτε επιθυμούν τα μέλη που απαρτίζουν 
το προεδρείο και όχι μια φορά το μήνα όπως άλλωστε προβλέπει το καταστατικό. Αυθαιρετώντας δεν υλοποιούν 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί και δεν  ενημερώνουν καθόλου το σώμα και δη την παράταξης μας για καίρια  ζητήματα 
όπου εκτός των άλλων ενέχουν υποχρέωση λήψης προγενέστερης απόφασης πριν την υλοποίηση τους όπως π.χ  
χορήγηση χρημάτων κλπ.  

Έτσι άλλη μια αυθαίρετη  ενέργεια του προεδρείου, είναι η  χορήγηση αγνώστου ποσού μέχρι την ημέρα της 
συνεδρίασης του Δ.Σ (όπως μας δήλωσαν μετά από ερώτηση της παράταξης μας αυτό ανέρχεται στα 150 ευρώ) για 
εκπαίδευση προσωπικού σε Π.Υ. που εδρεύει στην Πάτρα. Κατά την τακτική συνεδρίαση αυτή η παράταξή μας κατήγγειλε 
το ανωτέρω γεγονός, χωρίς όμως να ιδρώσει τ’ αυτί κανενός απ’ τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ. 

Αντί λοιπόν  το προεδρείο να διεκδικήσει ποιοτική και ουσιαστική επιχειρησιακή αναβάθμιση και εκπαίδευση του 
προσωπικού μέσω κρατικών κονδυλίων, παίζει μικροπολιτικά παιχνίδια εις βάρος των μελών της ένωση μας, χορηγώντας  
χρηματικό ποσό κοπτόμενοι δήθεν για την εκπαίδευση του προσωπικού. Οι ενέργειες αυτές  υποβαθμίζουν συστηματικά 
το ρόλο του σωματείου και υλοποιούν τις επιθυμίες των κυβερνώντων για την ολοένα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων  
από τον  κρατικό κορβανά, προκειμένου να συνεχίζουν να γεμίζουν τις τσέπες των κεφαλαιοκρατών.  

Και αυτή τους η ενέργεια,  για την όποια η παράταξη μας έλαβε γνώση τυχαία μέσω ανακοίνωσης του 
προεδρείου όταν πλέον είχε είδη υλοποιηθεί, δίχως προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ, εξυπηρετεί στο έπακρον  
την πολιτική ηγεσία  απαλλάσσοντας την  από τις υποχρεώσεις της, με μελλοντική καταδίκη των εργαζομένων 
στο να εναπόκειται η εκπαίδευση τους με δικά τους έξοδα ή με διάφορες δωρεές αποκαλύπτοντας με τον ποιο 
ξεκάθαρο τρόπο τις μεθοδεύσεις των κυβερνητικών συνδικαλιστών που βρίσκονται στο τιμόνι του σωματείου 
μας.. 

Όπως φαίνεται η αυθαιρεσία βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του προεδρείου, αφού όπως ενημερωθήκαμε 
κατά την διάρκεια της συνεδρίασης (Ιανουαρίου), με αυθαίρετη πρωτοβουλία του ο πρόεδρος σε περιοδεία που έκανε 
μόνος του, σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία,  κάλεσε εργατολόγο τα έξοδα του οποίου καλύφτηκαν από την ένωση, χωρίς 
κάτι τέτοιο να έχει έλθει στο Δ.Σ για λήψη σχετικής απόφασης. Όπως αρχικά αποδέχτηκε ο πρόεδρος σε σχετικό ερώτημα 
που του τέθηκε απ’την παράταξη μας, τα στοιχεία που προέκυψαν απ’την εν λόγω ενημέρωση  που έγινε απ’ τον 
εργατολόγο με έξοδα της ένωσης μας, άκουσον άκουσον,  αξιοποιήθηκαν προκειμένου στη συνέχεια να συνταχτεί 
παραταξιακή ανακοίνωση των Ανεξαρτήτων Πυροσβεστών. Ακόμη και οι παραταξιακές τους ανακοινώσεις (Ανεξαρτήτων 
Πυροσβεστών) αποστέλλονται από τον αριθμό φαξ του πρωτοβάθμιου σωματείου μας, δηλαδή με έξοδα που καλύπτονται 
από τις συνδρομές των μελών του. 

Σε συνέχεια της απαράδεκτης τακτικής του προεδρείου, νόμιμα αιτήματα της παράταξής  μας για χορήγηση  στοιχείων 
που έχουν ζητηθεί κατ’ επανάληψη  εγγράφως και προφορικά και σχετίζονται με την λειτουργία του Προεδρείου 
(οικονομικά και άλλα στοιχεία), δεν μας έχουν  χορηγηθεί.  

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί το ότι κατά την τακτική συνεδρίαση  του Δ.Σ της ένωσης μας τον μήνα Απρίλιο επί της  
διαδικασίας έγκρισης του Διοικητικού απολογισμού δράσης, μετά από ισοψηφία  η έγκριση του υλοποιήθηκε μέσω της 
χρήσης του άρθρου 13 του καταστατικού κατά το οποίο …….σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
προέδρου… Αντίθετα ο οικονομικός απολογισμός που είναι αλληλένδετος με το διοικητικό και ως τέτοιος πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με την στήριξη των μελών του ψηφοδελτίου με την επωνυμία Ανεξάρτητη 
Κίνηση Πυροσβεστών (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ). Δηλαδή ενώ υποτίθεται ότι δεν συμφωνούν με όσα αφορούν τη δράση του 
προεδρείου όπως αυτή αποτυπώνεται στην σχετική έκθεση στη συνέχεια κινούμενοι στα πλαίσια της υποκρισίας 
υπερψηφίζουν τα έξοδα που έγιναν για την υλοποίηση της δράσης αυτής την οποία καταψήφισαν. Τα συμπεράσματα δικά 
σας !!! 

Επίσης, τόσο τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ της ένωσης μας όσο και αυτά της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, που κατά 
καιρούς ευαγγελίζονται την «ενότητα», προσπαθούν με κάθε τρόπο να βάλουν εμπόδια στην πρόταση της παράταξης μας, 



για εγγραφή των συμβασιούχων και πενταετούς υποχρέωσης συναδέλφων μας στα σωματεία μας, προκειμένου έτσι να 
κερδίσουν χρόνο και κατά το επερχόμενο συνέδριο του Μαΐου 2013 να προκαλέσουν αρνητικό κλίμα για εξαίρεση 
εγγραφής των συναδέλφων μας στα  σωματεία των μονίμων.   

Τονίζουμε, ότι κάθε φορά που περιέρχονται στην αντίληψή των στελεχών της παράταξής μας φαινόμενα που 
καταστρατηγούν εργασιακά δικαιώματα των πυροσβεστών ή αφορούν ελλείψεις που υπάρχουν στο Π.Σ, με άμεσες 
παρεμβάσεις  φροντίζουμε αυτά  να αποκαλύπτονται και να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να φτάνουν στο Δ.Σ 
του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβαθμίου συνδικαλιστικού μας οργάνου, προκειμένου να αποτελέσουν  θέματα για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, διεκδικώντας  άμεσες  ενέργειες για την προστασία των θιγομένων, αναζήτηση και 
απόδοση ευθυνών και λήψη μέτρων για  την μελλοντική αποτροπή τους. Επίσης, δεν είναι λίγες  οι φόρες που η παράταξή 
μας  έχει παίξει  καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση φορέων για ζητήματα που αφορούσαν την πυρασφάλεια της χώρας 
και την προστασία της ζωής και περιουσίας του Ελληνικού Λαού (βλέπε ενέργειες Ε.Α.Κ.Π για αναδιοργάνωση κλπ). 
Εξαιτίας όμως της συμβιβαστικής στάσης και σκόπιμης κωλυσιεργίας των άλλων παρατάξεων (με μεγαλύτερες ευθύνες 
αυτών που απαρτίζουν το εκάστοτε προεδρείο), σειρά ζητημάτων στην πλειοψηφία τους συγκαλύπτονται και μπαίνουν 
στο συρτάρι. 

Κάπως έτσι εξηγείται το πώς  βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σωρεία αυθαιρεσιών, παραβιάσεων και 
συμβιβαστικών μεθόδων που υπονομεύουν το κύρος των συνδικαλιστικών μας οργάνων, υποβαθμίζουν την 
δυναμική τους και αφήνουν έκθετα τα μέλη τους έναντι στις αντεργατικές-αντιλαϊκές πολιτικές και σε πολλές 
περιπτώσεις χωρίς προστασία σε παραβιάσεις ωραρίου, παράνομες επιφυλακές, άδικες πειθαρχικές διώξεις, 
αυταρχικές συμπεριφορές αξιωματικών που ασκούν διοίκηση κ.λ.π, δημιουργώντας στα μέλη αισθήματα  
αγανάκτησης και απαξίωσης.  

Σας καλούμε με την ενεργό συμμετοχή σας να βάλουμε φραγμό στην αδράνειά τους και να δώσουμε στην ένωσή μας 
αγωνιστικό προσανατολισμό και δυναμική.     

Κόντρα, στην εξαπολυόμενη κυβερνητική πολιτική που μέρα με την ημέρα συνθλίβει τα λαϊκά εισοδήματα και 
κατ’ επέκταση τις ζωές των λαϊκών οικογενειών, στην τρομοκρατία και τον έμμεσο ή άμεσο εκφοβισμό αλλά και 
κόντρα στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, με την  έμπρακτη στήριξη σας συνεχίζουμε τον διαυγή, 
δυναμικό, μαζικό και αταλάντευτο αγώνα μας μέχρι τέλους. 

 
 

Η ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος είναι επιτακτική και αναγκαία!!! 
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