Ε.Α.Κ.Π.
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κιν.. 6976860551 - 6974385911 - 6972929122 - 6973357660
fax: 2674022211 web site: www. eakp.gr, Email: eakp1999@gmail.com
ΠΑΤΡΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣ: Τους συναδέλφους των περ/ρειων Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες-φοι, το Σάββατο 26/03/2016 και ώρα 10:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών της Ένωσής μας, η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της την ίδια ημέρα.
Αρνητική εξέλιξη αποτελεί η καταγραφή μικρής συμμετοχής των μελών (μόλις 53 εκ των 500 περίπου) συνέπεια που θεωρούμε ότι
οφείλεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας των πολιτικών που ρημάζουν τις ζωές μας και στην απαξίωση προς τα
θεσμικά μας όργανα που συνειδητά καλλιεργούν οι πλειοψηφίες τους για να αποφύγουν την άσκηση κρητικής και όχι μόνο.
Παρά το τεράστιο πλήγμα που έχουμε υποστεί από την εφαρμογή πληθώρας αντεργατικών μέτρων, τα στοιχεία που κατά κύριο
λόγο αποτυπώνονταν στον διοικητικό απολογισμό διάρκειας ενός έτους, περιορίζονταν σε δεκαεπτά (17) επιλεγμένες περιοδείες του
προεδρείου (από τις οποίες απέκλισαν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.), σε έξη (6) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των
δώδεκα (12) που ήταν υποχρεωτικό να υλοποιηθούν (μια για κάθε μήνα) και σε μια (1) συμμέτοχη σε κινητοποίηση της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Μετά από τα παραπάνω, τα συνολικά έξοδα που παρουσιάζονται στον οικονομικό απολογισμό της ίδιας διαχειριστικής περιόδου,
ανέρχονται σε ύψος 15.736.65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών εξόδων).
Αίσθηση προκαλεί το ποσό των 4.646.85 ευρώ που αφορά τις λεγόμενες «δωρεές» του προεδρείου, ποσό που αντί να διεκδικηθεί
να καταβληθεί από την πολιτεία, υλοποιώντας έτσι τις υποχρεώσεις της, επιλέχτηκε για πολλοστή φορά η μετακύλισή του στις
πλάτες των συναδέλφων, με ευθύνη και των υπολοίπων μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της Ένωσής μας.
Η Ε.Α.Κ.Π. ανέπτυξε διεξοδικά τους λόγους που την οδήγησαν στην καταψήφιση του διοικητικού απολογισμού, πράττοντας
ανάλογα και για τον οικονομικό (ο οποίος δεν είχε αναλυτικές επεξηγήσεις), γιατί πιστεύουμε ότι συνδέονται στενά μεταξύ τους.
Δυστυχώς όμως όπως κάθε φορά έτσι και τώρα, με την τακτική του «εμείς και εμείς», πρόεκυψε υπερψήφιση και των δύο
απολογισμών όπου, επί συνόλου 53 μελών, για τον ανύπαρκτο διοικητικό οι 48 ψήφησαν ΝΑΙ και 05 ΟΧΙ και για τον οικονομικό εκ
των 51 μελών 46 ψήφησαν ΝΑΙ και 05 ΟΧΙ.
Κατά το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης εξαπολύθηκαν επιθέσεις σε βάρος της παράταξής μας, ενώ οι συνεχόμενες και
συντονισμένες διακοπές του εκπροσώπου μας από το προεδρείο του Δ.Σ. και τα μέλη του όπως και από μέρος παρευρισκόμενων
μελών έδιναν και έπαιρναν, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσουν έτσι την συζήτηση.
Υπό την έλλειψη ουσιαστικού και αγωνιστικού έργου το προεδρείο δυναμίτιζε συνεχώς το κλίμα. Προκειμένου να επιτύχει τους
σκοπούς του μπήκε στην γνωστή χιλιοφορεμένη και ύπουλη τακτική, της πρόσδοσης κομματικής ταυτότητας στην Ε.Α.Κ.Π.
Συνεχίζοντας την γνωστή πρακτική του «πες, πες, κάτι θα μείνει», μέλος του προεδρείου, δεν δίστασε, εντελώς ανυπόστατα και
ψευδώς, να κάνει αναφορά σε υπόγειες διαδρομές της παράταξή μας, έκφραση την οποία στη συνέχεια ανακάλεσε, υπό τις
αντιδράσεις των μελών της Ε.Α.Κ.Π. Το προεδρείο του Δ.Σ. επεχείρησε να καπηλευτεί ακόμη και την δράση της Ε.Α.Κ.Π. και τις
προσπάθειες των συναδέλφων του Π.Κ Βασιλικής, για λύση στο χρόνιο κτιριακό πρόβλημα, όπου παρότι κλήθηκε στην σύσκεψή
τους (μαζί και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ), δεν παραβρέθηκε κάνεις τους ενώ στην συνέχεια υιοθέτησαν το ψήφισμά τους μόνο στα
λόγια.
Θα ήταν άδικο να μείνει αστηλίτευτη και η συμπεριφορά παρευρισκόμενου μέλους, το οποίο κινούμενο στην ίδια κατεύθυνση,
εντελώς απρόκλητα, ξεστόμισε χυδαία φρασεολογία κατά του ομιλητή της παράταξής μας, χωρίς απ’ την πλευρά μας να δώσουμε
περαιτέρω διάσταση στην απαράδεκτη συμπεριφορά του, η οποία όμως, προκάλεσε την παρέμβαση άλλων συναδέλφων.
Όταν η Ε.Α.Κ.Π. αποκάλυψε τις μεθοδεύσεις της Ομοσπονδίας που είχαν να κάνουν με το κανονισμό μεταθέσεων που προτείνει η
ίδια, βάζοντας πλάτη για να αφαιρεθούν βασικά δικαιώματα των πυροσβεστών, με μεγάλες ανατροπές στον οικογενειακό τους
προγραμματισμό και νέες σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσής μας και Γ.Γ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. δεν
δίστασε συνειδητά να παραπλανήσει τους παρευρισκόμενους, συκοφαντώντας την Ε.Α.Κ.Π. ότι τάχα αυτή προτείνει μεταθέσεις
πυροσβεστικών υπαλλήλων λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία (8ετία) κλπ και όχι η Ομοσπονδία.
Άμεσα η παράταξή μας ζήτησε από τον πρόεδρο να σταματήσει να διασπείρει ψέματα και κατέθεσε στο προεδρείο της Γ.Σ. την
πρόταση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τον κανονισμό μεταθέσεων, το οποίο με την σειρά του, αφού ανέτρεξε σε σχετικό της άρθρο,
διαπίστωσε την αλήθεια, διαψεύδοντας τον πρόεδρο, επιβεβαιώνοντας έτσι την Ε.Α.Κ.Π.
Προκειμένου να αποποιηθούν των ευθυνών τους και να κρύψουν την ξεπουλημένη στάση των παρατάξεών τους, που για ακόμα μια
φορά προωθούν αντεργατικές πολιτικές και Ευρωενωσιακές κατευθύνσεις, χρησιμοποιούν ξανά το ψέμα και την λάσπη σε μια
αγωνιώδης προσπάθεια, να σπιλώσουν τον αγωνιστικό διεκδικητικό συνδικαλισμό που τάσσεται απέναντι σε όλες αυτές τις
μεθοδεύσεις και τις κατευθύνσεις, προς όφελος των εργαζομένων.
Εντελώς υποκριτικά και προκειμένου να εξυπηρετηθούν προσωπικά και συντεχνιακά οφέλη, επιδιώκοντας παράλληλα να ρίξουν
στάχτη στα μάτια των συναδέλφων, το προεδρείο (Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών),με την στήριξη των εκλεγμένων μελών
στο Δ.Σ. με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης Πυροσβεστών, έθεσε ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. περί εγγραφής των
συναδέλφων Π.Π.Υ. στην Ένωσή μας.
Η συζήτηση από την πλευρά και των δύο παρατάξεων κινήθηκε μεταξύ διάφορων ψευτοδιλημμάτων και προφάσεων του τύπου, οι
μόνιμοι με τους Π.Υ.Υ. δεν έχουν κοινά συμφέροντα, οι Π.Π.Υ. υπόκεινται σε ιδιαίτερη κατηγορία με περιορισμένα καθήκοντα σε
σχέση με τους μόνιμους και στοιχήθηκαν γύρω από το σκεπτικό ότι η εγγραφή των Π.Π.Υ. τυχών να φέρει δυσανασχέτηση και έριδες
στους μόνιμους υπαλλήλους.

Η Ε.Α.Κ.Π. διαχώρισε την θέση της από τα παραπάνω και εμπόδισε την προσπάθεια λήψης της απόφασης που μεθόδευε το
προεδρείο του Δ.Σ. με τους συνοδοιπόρους του.
Τόνισε ότι, τυχόν απόρριψη της αίτησης εγγραφής στις πρωτοβάθμιες ενώσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., με το αιτιολογικό πως οι συνάδελφοι
Π.Π.Υ. δεν γίνονται μέλη του σωματείου, έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό της Ομοσπονδίας και της Ένωσής μας, την ισχύουσα
νομοθεσία, τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, καθώς και την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ζητώντας να σταματήσουν να βάζουν τα εμπόδια στην ενότητα των
συναδέλφων και στην μαζικοποίηση των σωματείων μας.
Την ίδια στιγμή που αρνούνται την εγγραφή των συναδέλφων Π.Π.Υ. έθεσαν για συζήτηση, θέμα περί ενιαίου ψηφοδελτίου. Είναι
πάγια τακτική των δύο συνδυασμών της Ένωσης μας σε περιόδους αρχαιρεσιών ή λίγο πριν απ’ αυτές, να χύνουν κροκοδείλια
δάκρια περί δήθεν ενότητας που θα επέλθει μέσα από το ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Κατά την διάρκεια των περιοδειών σε Π.Υ. & Π.Κ. των περ/ρειων Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση
Πυροσβεστών, θα ξεσκεπάσει με στοιχεία και επιχειρήματα ποιός πραγματικά είναι ο σκοπός των δύο συμβιβασμένων
συνδυασμών (Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών & ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης Πυροσβεστών) που πρόσκεινται στην
Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) και την Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.
Μέχρι τότε, απέναντι σε όσους «διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους» για το ενιαίο ψηφοδέλτιο δηλώνουμε τα εξής:
 Γνωρίζουν ότι μέσω του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», δίνεται το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας συνδυασμών ή και μεμονωμένων
υποψηφίων. Χρησιμοποιούν λοιπόν το ενιαίο ψηφοδέλτιο προκειμένου να αποκτήσουν άλλοθι και να σπεκουλάρουν εν όψη
των επερχόμενων αρχαιρεσιών, διότι έτσι σκεπάζουν την αφάνεια τους.
 Για προσωπικά, συντεχνιακά και κομματικά οφέλη, οι ίδιοι κατάργησαν (έσπασαν) σε παραταξιακά το Ενιαίο ψηφοδέλτιο που
για χρόνια συγκροτούνταν στην Ε.Υ.Π.Σ. περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Στα πρώτα χρόνια ίδρυσης της Π.Ε.Υ.Π.Σ. (Πανελλήνια Ένωση αντίστοιχη της Ομοσπονδίας), στις 12 πάρα 1’ πριν την λήξη
υποβολής των υποψηφιοτήτων στην εφορευτική επιτροπή, η τότε Π.Α.ΣΚ.Υ.Π.Σ. (μετέπειτα Π.Α.Σ.Κ.Π.) μαζί με την Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.
κατέβασαν παραταξιακά ψηφοδέλτια παρότι δεν προβλέπονταν στο καταστατικό, αλλά στο νόμο, σπάζοντας το ενιαίο
ψηφοδέλτιο που υπήρχε, με σκοπό να μαντρώσουν τους συναδέλφους με κριτήριο την κομματική τους ιδιότητα και να
αιφνιδιάσουν τα πρωτοπόρα εκείνα στελέχη που ερχόταν πρώτοι σε ψήφους στο Ενιαίο ψηφοδέλτιο, λόγω της γνωστής
αγωνιστικότητας τους και που αναγνωρίζονταν πανελλαδικά από τους Συναδέλφους.
 Ενώ λοιπόν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο βάζουν διαφόρους μανδύες (ανεξάρτητου-ενιαίου κλπ) σε επίπεδο Ομοσπονδίας θέτουν
υποψήφιοι και εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.), της
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. κ.ο.κ.
 Το προεδρείο της Ομοσπονδίας συγκροτείται εδώ και καιρό από τρεις παρατάξεις δύο εκ των οποίων είναι η Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. & η
Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) τις οποίες απαρτίζουν στελέχη των παραπάνω δύο
ψηφοδελτίων της Ένωσής μας. Κρίνοντας από τη μέχρι σήμερα στάση τους, αναρωτιόμαστε σε τι θα ωφελήσει τους
συναδέλφους ένα Ενιαίο Ψηφοδέλτιο μαζί με τις συμβιβασμένες και υποταγμένες αυτές δυνάμεις;
 Τι τους εμποδίζει όλους αυτούς να αγωνιστούν, όταν μάλιστα έχουν την πλειοψηφία τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όσο και στην
Ομοσπονδία, μήπως τα παραταξιακά ψηφοδέλτια; Γιατί συνεχώς καταψηφίζουν την πρόταση της παράταξής μας για αγωνιστικές
κινητοποιήσεις;
 Μήπως ζητούν ένα μη αντιπροσωπευτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο, επειδή γνωρίζουν ότι ο συνδυασμός που έχει την μεγαλύτερη
δύναμη μπορεί εύκολα μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας να εκλέξει τους αρεστούς του, εμποδίζοντας έτσι την εκπροσώπηση
αγωνιστικών δυνάμεων οι οποίες αποτελούν αγκάθι στον κυβερνητικό συνδικαλισμό και τις αντιλαϊκές-αντεργατικές
κυβερνήσεις;
 Ξεχνούν ότι στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου στις 13/03/2012 μέλος του προεδρείου (Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο
Πυροσβεστών) απευθυνόμενο στα υπόλοιπα μέλη του ∆.Σ δήλωνε ότι «πρέπει προσέξουμε την Ε.Α.Κ.Π, οι δύο άλλες παρατάξεις
να κατεβάσουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο απομονώνοντας την, να μην την δεχτούμε, να μην επανεκλεγεί, να εξαφανιστεί..
αποκαλύπτοντας με τον «καλύτερο» τρόπο τις μεθοδεύσεις και σχεδιασμούς τους απέναντι στην δράση της Ε.Α.Κ.Π.
Εμείς όχι μόνο δεν το ξεχνάμε αλλά θυμόμαστε και άλλα πολλά όπως, ότι έχουν αποκλείσει την δράση της Ε.Α.Κ.Π. από
ηλεκτρονικούς χώρους του σωματείου μας, έναντι άλλων παρατάξεων, τις δηλώσεις του Αντιπρόεδρου της Ένωσής μας ο οποίος
στις 05/6/2015 ζητούσε (με την στήριξη του πρόεδρου της Ένωσής μας) από τον περιφερειακό διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ Δυτικής
Ελλάδας, να γίνουν μετακινήσεις προσωπικού από τον 2Ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λιμένα Πατρών και από το Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο Χαλανδρίτσας προς τον 1ο Πυρ/κο Σταθμό Πατρών επικαλούμενος τις ελλείψεις σε προσωπικό αποκαλύπτουν την
σύμπλευσή τους με τις επιδιώξεις της Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας για κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό μέσω των
μετακινήσεων (βλέπε Π.Δ. 93/2014) κλπ. και ότι σε Γενική Συνέλευση των μελών, δήλωνε ότι «ως συνδικαλιστές πρέπει να
έχουμε μειωμένες απαιτήσεις». Δεν θα ήταν δυνατόν να ξεχάσουμε και τις απειλές και ύβρεις που δεχτήκαμε από στελέχη της
Π.Α.Σ.Κ.Π. εκ των οποίων ο ένας είναι ο σημερινός επικεφαλής της Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών (πρώην
Π.Α.Σ.Κ.Π.) όταν έγινε γνωστή η σύσταση της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας και ότι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στις αρχαιρεσίες
της Ένωσής μας. Τα συμπεράσματα δικά σας !!!
Συναδέλφισσες-φοι, τους γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι αυτοί που σας έλεγαν ότι ως ένστολοι τάχα θα εξαιρεθούμε από την λαίλαπα
που πλήττει τα λαϊκά στρώματα της χώρας. Είναι οι ίδιοι που ακόμη και σήμερα κρατάνε με κάθε τρόπο αλυσόδετη και
κατακερματισμένη την δύναμή μας, η οποία κάτω από συνεχή, αταλάντευτο και οργανωμένο αγώνα και σε συνδυασμό με την
ενίσχυση της συμμετοχής μας στους αγώνες του λαού μας πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των
καθημερινών μας αναγκών, δημιουργώντας παράλληλα εκείνες που θα ανατρέψουν τις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν.
Ενισχύστε την Ε.Α.Κ.Π. η οποία δεν σας είπε ψέματα και δεν ξεπούλησε το μέλλον σας. Βρισκόμαστε στις επάλξεις του αγώνα
τον οποίο δίνουμε καθημερινά με συνέπεια και ανιδιοτέλεια, προκειμένου να οργανώσουμε την πάλη μας και από κοινού να
απελευθερώσουμε την δύναμή μας διεκδικώντας καλύτερες μέρες για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
2

