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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

  
   Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας στις 12/10/2016 
διαδραματίστηκαν μεταξύ άλλων τα παρακάτω:    
  Από την ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. - Ανανέωση προσφυγών περί 
αναδρομικών:     
  Το προεδρείο στοχεύει στον αποπροσανατολισμό των μελών μέσα από ένα γενικότερο κλίμα νομικών 
ενεργειών, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ανανέωση των προσφυγών περί αναδρομικών .       
  Με ευθύνη του αλλοιώνει συνειδητά τον κύριο ρόλο του σωματείου μας. Δεν ενημερώνει ουσιαστικά 
τους συναδέλφους για όλες τις αρνητικές εξελίξεις που προωθούνται και αποφεύγει με κάθε τρόπο, να 
οργανώσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την  αμφισβήτησή τους.      
  Τείνει να μετατρέψει το συνδικαλιστικό μας όργανο σε γραφείο διεκπεραιώσεων νομικών υποθέσεων 
και εργολαβιών, εγκλωβίζοντας τους συναδέλφους σε ατέρμονες δικαστικές διαδικασίες, στέλνοντας 
συνεχώς πελατεία σε δικηγορικά γραφεία, απεμπολώντας κάθε σκεπτικό πάλης για την διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων μας.     
   Σχετικά με το θέμα Τροποποίηση - Αναμόρφωση του Κανονισμού Μεταθέσεων πυροσβεστικού 
προσωπικού και τις προτάσεις που ζητούνταν από το προεδρείο να κατατεθούν επί αυτού:     
  Σε κλίμα πλήρους υποκρισίας, υπεκφυγών και κροκοδείλιων δακρύων από την πλευρά του προεδρείου 
(Ενιαίο Ενωτικό  Ψηφοδέλτιο), αναπτύχτηκε η συζήτηση γύρω από το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 
της επιτροπής του Αρχηγείου Π.Σ., για τον νέο Κανονισμό Μεταθέσεων των πυροσβεστών (μόνιμων - 
χαμηλόβαθμων και αξιωματικών και των πενταετούς θητείας).  
  Ένα σχέδιο Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων, το οποίο κινείται στην ίδια ρότα με αυτό που 
προτείνει η Ομοσπονδία, που ξεσπιτώνει του πυροσβέστες με συνεχείς μεταθέσεις, μετακινήσεις κ.ο.κ.   
  Με αφορμή τη συζήτηση γύρω απ’ το σχέδιο Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων που προωθεί το 
Αρχηγείο, έγινε ορατό ότι το προεδρείο της Ένωσής μας θα επιδοθεί σε κυνήγι μαγισσών, ρίχνοντας 
στάχτη στα μάτια των συναδέλφων, για να καλύψει τις συνειδητές επιλογές του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού στην Ένωσής μας και στην Ομοσπονδία. Προκειμένου να εξυπηρετήσει τους παραπάνω 
σκοπούς, το προεδρείο, έφτασε στο σημείο να κάνει λόγω ακόμη και για ανικάνους συναδέλφους που 
ορίζονται σε επιτροπές της Ομοσπονδίας.     
  Έχει βαρύτατες ευθύνες και ο παραπάνω συνδυασμός, ο οποίος πρόσκειται στην παράταξη 
Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών, η οποία εκπροσωπούμενη στην ομοσπονδία και 
μάλιστα σε θέσεις του προεδρείου, στήριξε το σχέδιο που κατέθεσε το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
στην κυβέρνηση, χωρίς να έχει γίνει γνωστό στα μέλη του Δ.Σ. της και στους εργαζόμενους. 
Μεθοδεύσεις που αποκάλυψε και κατήγγειλε η Ε.Α.Κ.Π. (βλέπε ιστοσελίδα της).  
  Στη συνέχεια της συνεδρίασης, η μοναδική πρόταση που κατατέθηκε σχετικά με τον κανονισμό 
μεταθέσεων, ήταν αυτή της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, η οποία περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 12 άρθρων, ενώ ο συνδυασμός Ενιαίο Ενωτικό 
Ψηφοδέλτιο (προεδρείο και μέλη) περιορίστηκε μόνο σε διαπιστώσεις επί του προωθούμενου Π.Δ.    
  Επιπλέον επισημάναμε, ότι η Ε.Α.Κ.Π. είχε προειδοποιήσει αλλεπάλληλες φορές για τους 
σχεδιασμούς των εκάστοτε κυβερνήσεων (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- ΑΝ.ΕΛ., Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ.), να προωθήσουν νέο 
σύστημα μεταθέσεων εις βάρος των Πυροσβεστών, με συνεχείς μεταθέσεις και μετακινήσεις. Επίσης 
δηλώσαμε, ότι θα αγωνιστούμε ενάντια στο νέο απαράδεκτο σχέδιο της κυβέρνησης και ότι με την 
μαζική και αγωνιστική συμμέτοχη των συναδέλφων με το πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π., μπορούμε να βάλουμε 
εμπόδια ώστε να μην περάσει η συγκεκριμένη πρόταση για τον Κανονισμό Μεταθέσεων, που θα μας 
ξεσπιτώσει και θα διαλύσει οικονομικά και άμεσα με την εφαρμογή του, ιδιαίτερα όσους συναδέλφους 
έχουν δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις.  



  Σχετικά με την υπόθεση διεξαγωγής υπηρεσίας πυροσβεστικού υπαλλήλου (μέλους του Δ.Σ.), με 
εναλλαγή από βάρδια σε βάρδια και σε αντίθεση με ότι ορίζουν οι σχετικές περί ωραρίου 
διατάξεις, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας:  
  Ενώ το γεγονός αυτό έχει καταγγελθεί στο προεδρείο από τον μήνα Ιούλιο, με ευθύνη του, δεν το έχει 
αναδείξει προκειμένου να μπει φραγμός και να προστατευτούν και άλλοι συνάδελφοι που τυχόν 
βιώνουν ανάλογες καταστάσεις, παρά την θέλησή τους.  Είναι γνωστός ο ρόλος τους.    
  Τέλος, το προεδρείο λίγα λεπτά πριν τη λήξη της συνεδρίασης έφερε θέμα για διάθεση χρηματικού 
ποσού ως δωρεά σε ποδοσφαιρική ομάδα πυροσβεστών της Πάτρας, για την συμμετοχή της σε 
τουρνουά αγώνων. Η τακτική του προεδρείου είναι πλέον γνώστη και αποβλέπει στο χτίσιμο δημοσίων 
σχέσεων προς όφελός του.  
 Μη έχοντας να επιδείξει καμία ενέργεια για την οργάνωση και την διεκδίκηση ουσιαστικών 
λύσεων, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, εφαρμόζει χρόνια τώρα 
την τακτική των δωρεών σε διάφορες υπηρεσίες (φουρνάκια, καναπέδες, τηλεοράσεις, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, air contition κ.α.), απαλλάσσοντας την πολιτεία από τις υποχρεώσεις 
της απέναντι στους πυροσβέστες, φορτώνοντας κατ’ επανάληψη το οικονομικό κόστος για τα 
παραπάνω, στα αποθεματικά της Ένωσής μας.  
  Στην τοποθέτησή της για το ζήτημα αυτό η Ε.Α.Κ.Π. δήλωσε, ότι στηρίζει τον αθλητισμό άλλα θεωρεί 
ότι τα έξοδα για τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες πρέπει να γίνονται με ευθύνη της πολιτείας 
και να καλύπτονται απ’ αύτη. Επίσης, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ενέργεια, διότι 
εκτός των άλλων θα αποτελέσει αδικία για αντίστοιχες ομάδες συναδέλφων σε περιοχές της 
συνδικαλιστική μας ευθύνης. Έτσι, κινούμενη στα πλαίσια της ισότητας και της ίσης αντιμετώπισης, 
ψήφισε παρών. Με απόφαση της πλειοψηφίας αποφασίστηκε να χορηγηθεί στην παραπάνω ομάδα το 
ποσό των 195 ευρώ υπό την μορφή δωρεάς.   
  Έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι οι πλειοψηφίες στο Σωματείο μας, προσβλέπουν στο χτίσιμο 
της ψηφοθηρικής προβολής τους με τα χρήματα μας ( αποθεματικά της Ένωσης), τα οποία πιστεύουμε 
ότι θα έπρεπε να διατίθενται σε αγώνες για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και την καλυτέρευση 
της ζωή μας. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας  

      Ζαμπάτης Σπυρίδων  

   

 

 


