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ΠΑΤΡΑ   08  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016                     ΠΡΟΣ:     Το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. 

                                                                  Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 

                                                                          Κοιν/ση: 1) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
                                                                                          2) Σε όλους τους συναδέλφους των περ/ρειων    
                                                                                              Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων. 

 
 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η 
 
 

Συνάδελφοι, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσής μας και συγκεκριμένα με το άρθρο 23 

(ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ), «Η Ένωση τηρεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία βιβλία 

και όποια επιπλέον κρίνονται απαραίτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο και καθένα από τα μέλη του 

για τον τομέα της αρμοδιότητας τους, οπωσδήποτε όμως τα παρακάτω:  
 
α) Μητρώο μελών (σε χειρόγραφη και μηχανογραφημένη μορφή), όπου καταχωρούνται τα 

προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, βαθμός) του μέλους». 
 
Έτσι, πριν από αρκετό καιρό, ζητήσαμε από το προεδρείο του Δ.Σ. της Ένωσής μας (Ενιαίο 

Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών) να λάβουμε γνώση του παραπάνω μητρώου (βιβλίου) η τήρηση 

του οποίου είναι υποχρεωτική και άκρως απαραίτητη.     
Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες και τα αιτήματά μας, ήταν από τις ελάχιστες φόρες που μας 

επιτράπηκε πρόσβαση (απλή ανάγνωση) σε ουσιώδεις στοιχεία που έχουν να κάνουν με την 

λειτουργία  του σωματείου μας.   
Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι υφίσταται ύπαρξή του μητρώου μελών, χωρίς όμως να έχει 

ενημερωθεί σωστά για πολλά χρόνια, στο παρελθόν, μέχρι και σήμερα και να υλοποιούνται με τον 

προβλεπόμενο και υποχρεωτικό τρόπο (χειρόγραφα) οι καταχωρήσεις και μεταβολές των μελών.    
Στην συνέχεια και σε μεταγενέστερο χρόνο από την έκφραση των παρατηρήσεών μας και του 

αιτήματός μας, που είχαν να κάνουν με την ορθή τήρησή του, το προεδρείο, προκειμένου να 

συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, επισύναψε - σύρραψε επί των σελίδων του μητρώου μελών, 

φωτοαντίγραφα από τις καταστάσεις της Διαχείρισης Χρηματικού του Α.Π.Σ.!!!  
 
Όπως έχουμε αναφέρει και κατά την διάρκεια συνεδριάσεων του Δ.Σ., η Διαχείριση Χρηματικού 

προκειμένου να καταρτίσει τις καταστάσεις της, λαμβάνει υπόψη μόνο τις μεταβολές τις οποίες 

αποστέλλει προς αυτή η Ένωσή μας και ο έλεγχος του τηρούμενου μητρώου μελών της, δεν 

υπάγεται στις αρμοδιότητές της Δ.Χ..  
  
Επειδή το μητρώο ή βιβλίο μελών αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία του σωματείου μας και 

εάν δεν μεταφέρονται σωστά ή καθόλου οι εγγραφές – διαγραφές και μεταβολές των μελών 

γενικότερα, πιστεύουμε πως δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστούν πληθώρα διαδικασιών που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του (αποτύπωση 

εγγεγραμμένων και διαγραμμένων μελών και μεταβολές αυτών, απαρτία Γενικών Συνελεύσεων, 

διαδικασίες αρχαιρεσιών κ.ο.κ.).   
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Ενώ λοιπόν είχε ζητηθεί από την Ε.Α.Κ.Π., το προεδρείο να υλοποιήσει όπως οφείλει τις 

υποχρεώσεις του, διοικώντας το σωματείο μας υπεύθυνα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ενώ 

από την διαπίστωσή μας μέχρι και σήμερα, υπήρξε επάρκεια χρόνου για την διευθέτηση του 

συγκεκριμένου ζητήματος, δεν το έπραξε, με αποτέλεσμα το μητρώο μελών της Ένωσής μας να 

παραμένει στην ίδια απαράδεκτη και ανενημέρωτη κατάσταση. 
 
Η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων όσων πέρασαν διαχρονικά από την διοίκηση του 

σωματείου μας και δεν τήρησαν ακόμη και προβλεπόμενες υποχρεώσεις από το καταστατικό και την 

σχετική νομοθεσία, οι οποίες διασφαλίζουν στοιχειώδη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ορίζουν 

τον τρόπο ορθής λειτουργίας έκαστου συνδικαλιστικού οργάνου, πρέπει να σταματήσει. 
 
Η διαιώνιση μιας τέτοιας κατάστασης, έχει ως αποτέλεσμα, να αφήνονται έκθετες ή ακόμη και 

να τίθενται υπό αμφισβήτηση διαφορές διεργασίες του, με ανοιχτό το ενδεχόμενο της προσβολής 

τους και της ακύρωσής τους.  
 
 Τα παραπάνω είναι εν γνώση των εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο Ανεξάρτητη Κίνηση 

Πυροσβεστών οι οποίοι συμπλέουν με την λογική και πρακτική του προεδρείου. 
  

    Με βάση τα παραπάνω ζητάμε από το προεδρείο της Ένωσής μας να: 
 
 Πράξει άμεσα τα δέοντα προκειμένου να τηρηθούν οι καταστατικές υποχρεώσεις με άμεση 

αποκατάσταση του μητρώου (βιβλίου) μελών της Ένωσής μας, οπωσδήποτε πριν από την 

έναρξη των αρχαιρεσιών της τον Απρίλιο 2016.  

Εφόσον κριθεί απαραίτητο και προκειμένου να προστατευτεί το κύρος του σωματείου μας, η 

Ε.Α.Κ.Π. έχει δηλώσει την πρόθεση της να παράσχει την βοήθειά της για την ταχύτερη 

υλοποίηση του παραπάνω σκοπού (τήρηση - ενημέρωση του μητρώου μελών). 
 

 Μας χορηγήσει άμεσα αντίγραφα όλων των μεταβολών (συμπεριλαμβανομένων και των 

αιτήσεων εγγραφής & διαγραφής) των μελών της Ένωσής μας και των πρακτικών που 

αποστέλλονται στην διαχείριση χρηματικού για την χρονική περίοδο 2014 έως και 2016. 
 

 
 

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 
 


