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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

   Συναδέλφισσες-φοι, στις 09/05/2012 συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης µας για την 
συγκρότησή του σε σώµα και την ανάδειξη  προεδρείου. Η παράταξή µας, επιδιώκοντας την ενότητα, 
αγωνιστικότητα και µια ευρύτερη συνεργασία δυνάµεων που θα καταστήσει την Ένωση µας ικανή να 
αντιδράσει σε οτιδήποτε αποτελεί  απειλή για τα µέλη της  και τα δικαιώµατα τους, πρότεινε, διαπαραταξιακό 
προεδρείο στη βάση της αναλογικής δηµοκρατικής αρχής που αποτελεί και αρχή για όλο το 
συνδικαλιστικό κίνηµα, µε κατανοµή των αξιωµάτων αναλογικά µε το ποσοστό των ψήφων του κάθε 
ψηφοδελτίου. 

Η στάση που για άλλη µία φορά κράτησαν  οι δυο άλλες παρατάξεις που απαρτίζουν το ∆.Σ της ένωσης 
µας  ήταν από την πλευρά του ψηφοδελτίου της Π.Α.Σ.Κ Π µε την επωνυµία «Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο 
Πυροσβεστών» να καταψηφιστεί και από τα έξι εκλεγµένα παρόντα µέλη και από το ψηφοδέλτιο της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ 
µε την επωνυµία «Ανεξάρτητη Κίνηση Πυροσβεστών» η θέση του επικεφαλής της στην οποία και τα υπόλοιπα 
τρία µέλη της δεν αντέδρασαν ήταν να συνεχίσει η διαδικασία ως έχει (δηλαδή σύµφωνα µε την πρόταση της 
Π.Α.Σ.Κ Π) και ότι δεν έχουν καµία δική τους και σχετική µε το θέµα πρόταση.  
              Επιπροσθέτως, ο νυν ταµίας της ένωσης µας παίρνοντας θέση είπε « πως µπορεί η Ε.Α.Κ.Π ενώ 
καταψηφίζει απολογισµούς να θέλει να µπει στο Προεδρείο; Κάτι τέτοιο θα καθυστερεί στην λήψη αποφάσεων 
».   ∆ηλαδή συνάδελφοι κατά τον ταµία  για να είµαστε αρεστοί θα πρέπει να ψηφίζουµε οτιδήποτε µας 
σερβίρεται άσχετα αν αυτό  είναι σάπιο ευελπιστώντας έτσι να καλύψουν  µπόχα που θα  αναδύει. 

Σας αναφέρουµε τα γεγονότα  για να γνωρίζεται την στάση όλων αυτών  που τόσο καιρό 
κραυγάζουν για τάχα συνεργασία και ενότητα  στην βάση επίλυσης των προβληµάτων µας ακόµη και 
µέσα από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

Στην συνέχεια διεξήχθη η εκλογική διαδικασία αντίθετα όµως  µε ότι ορίζει το άρθρο 12 του 
καταστατικού, δηλαδή την εκλογή υποψηφίων µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι υστέρα από πρόταση του 
πλειοψηφών συµβούλου για κάθε θέση όπως έγινε εκµεταλλευόµενοι την πλειοψηφεία.. 
Τα αποτελέσµατα για τη σύνθεση προεδρείου που σηµειωτέο είναι ακριβώς τα ίδια άτοµα στις ίδιες θέσεις 
όπως αυτά προέκυψαν από τις προ δυο ετών διεργασίες έχουν  ως εξής: 

                                                                       ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ (11)                     ΝΑΙ                   ΟΧΙ                    ΛΕΥΚΑ     

  Πρόεδρος  :           Π.Α.Σ.Κ. Π                                                                            «     (06)             «   (05)                 «      (00) 

  Γεν. Γραµµατέας:   Π.Α.Σ.Κ  Π                                                                            «     (06)             «   (04)                 «      (01) 
  Αντιπρόεδρος   :    Π.Α.Σ.Κ  Π                                                                            «     (06)             «   (05)                 «      (00)  
  Ταµίας                :  Π.Α.Σ.Κ  Π                                                                      «     (08)            «   (03)                  «      (00) 
  Οργανωτικός Γραµµατέας-  Υπεύθυνος ∆ηµ. Σχέσεων:  Π.Α.Σ.Κ  Π                 «     (06)            «   (04)                  «      (01)            
  Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας :   Π.Α.Σ.Κ  Π                                                               «     (07)            «   (04)                 «      (00)            
  
   Τέσσερα  (4) Μέλη :            ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ 
   
   Ένα          (1) Μέλος:           Ε.Α.Κ.Π 

  Επίσης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ να ληφθούν αποφάσεις στο συγκεκριµένο συµβούλιο  
σχετικά µε την ρύθµιση των εξόδων που καταβάλλονται για: 

1. Τις µετακινήσεις των µελών του ∆.Σ (των αντιπρόσωπων  για την οµοσπονδία να συζητηθεί αναλυτικά 
στην  επόµενη συνεδρίαση). 

2.  Έγκριση για την πληρωµή  λογαριασµού του προσωπικού αριθµού του προέδρου για κλήσεις που 
αφορούν συνδικαλιστικά θέµατα. 

3.  Έξοδα περιοδειών που θα προβαίνει το  προεδρείο µε εφάπαξ ποσό για κάθε περιοχή-νοµό.    



Εκτός των άλλων οι θέσεις της παράταξής µας ήταν:  
       1.  Να µισθωθεί λεωφορείο µε αφετηρία την έδρα της ένωσης ή αυτά να καθοριστούν σύµφωνα µε τις 
χιλιοµετρικές αποστάσεις λαµβάνοντας υπόψη και τους υπόλοιπους παράγοντες (διόδια , γέφυρα Ρίου 
Αντιρρίου, ακτοπλοϊκά ή άλλα εισιτήρια , γεύµα  κ.λ.π) και να δοθούν αναλόγως για όλους τους αντιπρόσωπους 
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ) και όχι σύµφωνα µε το ποιος κάνει χρήση του αυτοκινήτου του προκείµενου να µεταφέρει και 
άλλους αντιπροσώπους όπως οι ίδιοι πρότειναν. Θα συζητηθεί αναλυτικά στο επόµενο ∆.Σ 
       2 . Ότι, σχετικά µε  το  ορισθέν πόσο για την πληρωµή τηλεφωνικού αριθµού του προέδρου  πρέπει να 
βρεθεί λύση µέσω οικονοµικών προγραµµάτων που θα έχουν τα µέλη του ∆.Σ  ή µε σχετικό ποσό που θα 
ορισθεί σύµφωνα µε την θέση που ο καθένας κατέχει (αρµοδιότητες). Εκφράσαµε την απορία µας για το πως 
µέχρι σήµερα προκύπτει από το προσωπικό τηλ νούµερο του Προέδρου το ποσό που αντιστοιχεί στις 
τηλεφωνικές κλήσεις που αφορούν συνδικαλιστικά θέµατα καθώς και την αντίδραση µας σχετικά µε το ύψος 
των ποσών που δαπανά  η ένωση µας για  τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (σύµφωνα µε τον οικονοµικό 
απολογισµό για κινητό,- σταθερό για την περίοδο από 14/04/ 2011 έως 23/03/2012 δαπανήθηκε το ποσό 
των 1.824,32 ευρώ) τονίζοντας ότι αυτό πρέπει να µειωθεί. Καταψηφίστηκε η πρόταση µας και ψηφίστηκε 
κατά πλειοψηφία (10 υπέρ) (1 κατά Ε.Α.Κ.Π) αυτή του πρόεδρου. 
       3 .  Οι περιοδείες να  προαποφασίζονται από το ∆.Σ, και να υπάρχει συµµετοχή από  τα µέλη που το 
απαρτίζουν (εκτός εάν δηλωθεί σχετικό κόλληµα) και όχι µόνο από το προεδρείο όπως  παρά τις 
αντιδράσεις µας µέχρι σήµερα έπραττε λειτουργώντας αυθαίρετα, αντικαταστατικά (βλέπε και σχετικά άρθρα 12 
& 22 του καταστατικού), αντιδεοντολογικά εις βάρος των υπολοίπων µελών του ∆.Σ και  υπονοµεύοντας την 
αντικειµενική ενηµέρωση των εργαζοµένων σε Π.Υ & Π.Κ των Περ/ρειων ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.. Τα 
ποσά που αφορούν τα έξοδα των περιοδειών πρέπει να εγκρίνονται από το ∆.Σ, να  συνοδεύονται µε τα 
ανάλογα παραστατικά, να ανταποκρίνονται στις χιλιοµετρικές αποστάσεις ή άλλους παράγοντες (αριθµός 
µελών ∆.Σ που θα συµµετέχουν στις περιοδείες, χρήση ακτοπλοϊκών µέσων , τέλη διοδίων κλπ) και να µην 
εγκριθούν εφάπαξ ποσά για  έξοδα περιοδειών γιατί δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά της εκάστοτε περίπτωσης 
(πιθανόν παραπάνω απ’οσα απαιτούνται). Ζητήσαµε επίσης η ένωση µας να διοικείται συµφώνα µε το Νόµο 
και το καταστατικό. 
  Κατα πλειοψηφία (10 υπέρ) (1κατα Ε.Α.Κ.Π) αποφασίστηκαν εφάπαξ ποσά ενώ το προεδρείο επέµεινε στην 
θέση του ότι οι περιοδείες θα γίνονται µόνο απ’αυτό .βρίσκοντας συµπαράσταση από τον επικεφαλής της 
∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ  

 Κατατέθηκαν προφορικά αιτήµατά µας για: 

• Την επαγρύπνηση της ένωση µας και την οργάνωση δυναµικής αντεπίθεσης της στην υπάρχουσα 
αλλά και επερχόµενη (προαποφασισµένη) από Ε.Ε, Τρόικα, ∆ΝΤ και Πολίτικο προσωπικό 
αντεργατική-αντιλαϊκή επίθεση που θα αρχίσει από τον Ιούνη.  ∆εν πάρθηκε καµία απόφαση για 
κινητοποιήσεις ή άλλο τρόπο αντίδρασης. 

• Χορήγηση αντιγραφών όπως αυτά προκύπτουν απ’τα πρακτικά συνεδριάσεων των Γενικών 
Συνελεύσεων (όπως άλλωστε ζητήσαµε από την πρώτη στιγµή στα εκάστοτε προεδρεία των Γ.Σ και µέχρι 
σήµερα δεν έχουν χορηγηθεί) που διεξήχθησαν κατά τα έτη 2010-2011& 2012 αλλά και όσων άλλων δεν 
έχουν χορηγηθεί µε ευθύνη του προεδρείου.  Για άλλη µια φορά ο πρόεδρος του ∆.Σ λειτουργώντας  
αντικαταστατικά και µη σύννοµα  δήλωσε ότι δεν δικαιούµαστε να τα πάρουµε.  

• Χορήγηση αντιγράφων  καταστάσεων µελών. Και σ’αυτη την περίπτωση η  απάντηση του 
πρόεδρου  ήταν αρνητική . 

• Να γίνει ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των αποθεµατικών  του ταµείου της Ένωσης µας. 
Απαντήθηκε από τον πρόεδρο  ότι τάχα δεν ξέρουν σε τι ποσό ανέρχονται γιατί είναι ακόµη στα 
χέρια της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής.    

 Εµείς µε την σειρά µας, δηλώνουµε ότι θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή και σύµφωνη µε το νόµο 
προσπάθεια προκείµενου να υλοποιηθούν  τα  δίκαια και νόµιµα αίτηµα τα  µας  για χορήγηση 
έγγραφων στοιχείων που αφορούν την λειτουργία της ένωσης µας.. 
 
Συναδέλφισσες-φοι, από τις θέσεις που για ακόµη µια φορά µας εµπιστευτήκατε θα αγωνιστούµε δεόντως και 
µε όλες µας τις δυνάµεις σύµφωνα µε τις αρχές και θέσεις της παράταξης µας, υπέρ του ακηδεµόνευτου, 
αγωνιστικού συνδικαλισµού, βασιζόµενοι και στην  δική σας βοήθεια.     

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το µέλος του ∆.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας 

Ζαµπάτης Σπυρίδων 
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