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  Προς  :  Την  Κεντρική  Εφορευτική  Επιτροπή  Πάτρας της  Ε.Υ.Π.Σ.  Περ/ρειας
Δυτικής Ελλάδας υπεύθυνη  για  τη  διεξαγωγή  αρχαιρεσιών  στις  19  και  20
Απριλίου 2018, για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και αντιπροσώπων της
Ένωσης   μας  στη  δευτεροβάθμια  συνδικαλιστική  οργάνωση  που  συμμετέχει
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.).

 ΕΝΣΤΑΣΗ

του

Σπυρίδων Ζαμπάτη του Δημητρίου, κατοίκου………… Λευκάδας, οδός-------
αρ-------,  Τ.Κ.  31100,  με  Α.Μ……… και  Α.Φ.Μ…………,  μέλους  της  Ε.Υ.Π.Σ.
Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας και επί σειρά ετών εκλεγμένου μέλους στο Διοικητικό
της  Συμβούλιο  και  ως  εκλεγμένου  Αντιπροσώπου  στην  Ομοσπονδία,  με  το
ψηφοδέλτιο  της  Ενωτικής  Αγωνιστικής  Κίνησης  Πυροσβεστών,  που  υπηρετεί
………………… Ν. Λευκάδας, τηλέφωνο: 6934865812, e-mail: info@eakp.gr

                                                                     ΚΑΤΑ 
α - Της απόφασης του έκτακτου Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας της 23/03/2018 ως προς το σκέλος της μη έγκρισης αιτήσεων
εγγραφής  των  πυροσβεστών  θητείας  και  την  παράτυπη  εγγραφή
μονίμων πυροσβεστών.   

β- Των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας της 23/03/2018 ως προς το σκέλος της παράτυπης
εκλογής της εφορευτικής επιτροπής χωρίς την διεξαγωγή μυστικής
ψηφοφορίας όπως το άρθρο 18 προβλέπει και της μη τήρησης των
διαδικασιών που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της
Ένωσης και τον ορισμό αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων της
Ένωσης.  

Ιστορικό – Παράθεση Στοιχείων
1) Αποσκοπώντας  στην  ενότητα  των  εργαζομένων  στο  Πυροσβεστικό

Σώμα,  στην  μαζικοποίηση  και  ισχυροποίηση  των  συνδικαλιστικών
μας οργάνων, με στοχευμένες και επίμονες ενέργειες εκλεγμένων μελών της
Ενωτικής  Αγωνιστικής  Κίνησης  Πυροσβεστών  (Ε.Α.Κ.Π.)  στο  Διοικητικό
Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προκλήθηκε η από  3/12/2012 γνωμοδότηση του
Νομικού  της  Συμβούλου  με  θέμα  «Δυνατότητα  εγγραφής  Πυροσβεστών
πενταετούς Υποχρέωσης ως μελών στις υφιστάμενες Ενώσεις Υπάλληλων ΠΣ
(μέλη της ΠΟΕΥΠΣ)».
 Συγκεκριμένα στο σημείο  2.2.  της  γνωμοδότησης  αναφέρεται  ότι:
« Από τα ποιο πάνω παρέπεται το συμπέρασμα ότι Πυροσβέστες Πενταετούς
Υποχρέωσης  έχουν  το  δικαίωμα  να  εγγραφούν,  εφόσον  το  ζητήσουν  και
πληρούν  τις  προϋποθέσεις  και  όρους  ενός  εκάστου  καταστατικού  σε

1

mailto:info@eakp.gr
mailto:info@eakp.gr
http://www.eakp.gr/


πρωτοβάθμια  συνδικαλιστική  οργάνωση  υπαλλήλων  του  Πυροσβεστικού
Σώματος μέλος της ΠΟΕΥΠΣ δεδομένου ότι…». 
Επίσης,  σύμφωνα  με  όσα  είμαστε  σε  θέση  να  γνωρίζουμε  ορισμένα
πρωτοβάθμια σωματεία (Ενώσεις) μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  έχουν εγγράψει ως
μέλη τους συναδέλφους Π.Π.Υ.

2) Το  άρθρο 5. του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που ορίζει  ρητά ότι
«Μέλη  της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  εγγράφονται  οι  Πρωτοβάθμιες  Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις των υπαλλήλων του πυροσβεστικού Σώματος που υφίστανται και
λειτουργούν νομίμως και, κατά το Καταστατικό τους, μέλη είναι υποχρεωτικά
το  σύνολο  των  υπηρετούντων  στην  περιφέρεια  της  γεωγραφικής
συνδικαλιστικής τους αρμοδιότητας υπαλλήλων χωρίς βαθμολογικές ή άλλες
διακρίσεις». Ότι « Υφιστάμενα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας που έχουν στο
καταστατικό  τους  (διάταξη  περί  μελών)  εισάγει  βαθμολογικές  διακρίσεις
υποχρεούνται μέχρι το αμέσως επόμενο Συνέδριο να έχουν τροποποιήσει τα
Καταστατικά τους κατά το νόμο ώστε να εναρμονίζονται στο παρόν άρθρο».

3) Σύμφωνα με την: 
α) Παράγραφο 1. του άρθρου 3. {Μέλη – Εγγραφή} του Καταστατικού της
Ε.Υ.Π.Σ.  Περ/ρειας  Δυτικής  Ελλάδας  «  Ως  μέλη  της  Ένωσης  μπορούν  να
γραφούν με αίτηση τους όλοι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που
υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή άλλες
αποκεντρωμένες  υπηρεσίες  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  στην  Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας από το βαθμό του Πυροσβέστη και πάνω».
 β) Παράγραφο  2. του ιδίου άρθρου για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης
χρειάζεται  α) Να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο  β) Να
δηλώσει με αίτησή του την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού και γ)
Να πληρώσει το ποσό που έχει οριστεί για εγγραφή και το αντίστοιχο ποσό της
συνδρομής.
β) Παράγραφο  3.  του ιδίου άρθρου  «Το διοικητικό Συμβούλιο  μέσα σε ένα
μήνα από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο
Μητρώο των μελών του ή την απορρίπτει αιτιολογημένα, γνωρίζοντας γραπτά
τη σχετική απόφαση του στον αιτούντα. Η παρέλευση χρόνου πέρα από ένα
μήνα  από  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης,  χωρίς  σχετική  γραπτή
ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου έχει την έννοια της έγκρισης της.
γ) Παράγραφο  4. του  ιδίου  άρθρου  «Σε  περίπτωση  όπου  το  Διοικητικό
Συμβούλιο  απορρίψει  την  αίτηση  εγγραφής  και  το  κάνει  έγκαιρα  γνωστό
γραπτά  στον  ενδιαφερόμενο  μπορεί  ο  ενδιαφερόμενος  να  προσφύγει  στην
πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με μυστική
ψηφοφορία πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η προσφυγή στη
Γενική Συνέλευση γίνεται με αίτηση που παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο
πριν τη σύγκληση ο ενδιαφερόμενος οπότε το θέμα του συμπεριλαμβάνεται
υποχρεωτικά στα προς συζήτηση θέματα, αλλιώς δεν συζητείται».
δ) Παράγραφο 2. του  άρθρου  13  {ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ} «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στις
συνεδριάσεις  αυτού  υπογράφουν  τα  τηρούμενα  πρακτικά  στα  οποία
καταχωρείται  υποχρεωτικά  η  γνώμη  των  μειοψηφησάντων  μελών».  «Στις
περιπτώσεις  που  δεν  συντάσσεται  απ’  ευθείας  πρακτικό  συνεδρίασης,
υπογράφεται υποχρεωτικά από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
το πρόχειρο πρακτικό που τηρείται από τον Γενικό Γραμματέα και περιέχει τις
ληφθείσες αποφάσεις….»

  ε) Παράγραφο  2. του άρθρου  18. {ΕΚΛΟΓΕΣ} « Η Γενική Συνέλευση των
μελών  της  Ένωσης,  εκλέγει  μια  3μελη  Εφορευτική  Επιτροπή  και  ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη αυτής, που ενεργούσα συλλογικώς προβαίνει σε όλες
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τις  αναγκαίες  προπαρασκευαστικές  ενέργειες  για  τη  διεξαγωγή  των
αρχαιρεσιών …………….». «Η εκλογή τα Εφορευτικής Επιτροπής είναι μυστική
και γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με το νόμο».

ζ) Παράγραφο 11. του άρθρου 10. {ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ} «Στην τακτική Γενική
Συνέλευση που γίνεται κάθε ένα (1) χρόνο, γίνεται ο απολογισμός της δράσης
του Διοικητικού Συμβουλίου  και  ο  οικονομικός απολογισμός του,  ακολουθεί
συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία, για την έγκριση ή
όχι των απολογισμών».

4) Λαμβάνοντας υπόψη: 
 Τα  όσα  ορίζονται  στο Νόμο  1264/1982  «  Για  τον  εκδημοκρατισμό  του

Συνδικαλιστικού  Κινήματος  και  την  κατοχύρωση  των  συνδικαλιστικών
ελευθεριών των εργαζομένων».

 Την έγγραφη κοινοποίηση γνωστοποίησης της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου  της  Ε.Υ.Π.Σ.  Περ/ρειας  Δυτικής  Ελλάδας  και  το  ακριβές
απόσπασμα βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεών του της 23/03/2018.

Σύμφωνα με  το περιεχόμενο της παρούσας και
 Επειδή,

1) Από τις 04/03/2013 οχτώ υπάλληλοι Π.Π.Υ. υπηρετούντες στο Π.Κ. Βασιλικής
Λευκάδας υπέβαλαν μέσω φαξ (όπως συμβαίνει και με το μόνιμο προσωπικό)
αιτήσεις  για  να  εγγραφούν  ως  μέλη  στην  πρωτοβάθμια  συνδικαλιστική
οργάνωση  μέλος  της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  με  την  επωνυμία  «Ένωση  Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού  Σώματος  Περ/ρειας  Δυτικής Ελλάδας»  με  έδρα την  Πάτρα,
όπου αιτήσεις και αποδεικτικά αποστολής έχουμε στη διάθεσή μας. Κατά τις
δημόσιες  αναφορές  μας  σε  αυτές  ουδέποτε  αμφισβητήθηκε  η  ύπαρξη  τους
αλλά ούτε και η υποβολή ή η λήψη αυτών τόσο από τη σύσταση παλαιότερων
όσο και του απερχόμενου Δ.Σ.

2) Παρότι από την ημερομηνία υποβολής των προηγούμενων αιτήσεων εγγραφής
έχουν περάσει πέραν των πέντε ετών και ουδέποτε η οποιαδήποτε διοίκηση
της Ένωσής μας έπραξε τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3. του άρθρου 3.
του Καταστατικού της και κατ’ επέκταση ενώ για τα εν λόγω μέλη προέκυπτε
η υποχρέωση εγγραφής τους μετά την παρέλευση ενός μήνα από την υποβολή
τους,  ουδέποτε  η  υποχρέωση  αυτή  υλοποιήθηκε.  Σε  αυτό  επιβάλλεται  να
συμπεριληφθεί και η δεδομένη άρνηση των διοικήσεων του Δ.Σ. ακόμη και να
συζητήσουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις παρά τις επίμονες προσπάθειες του
εκπρόσωπου  μας.  Η  Ε.Α.Κ.Π.  εγκαίρως  διαχώρισε  την  θέση  της
καταγγέλλοντας εγγράφως αυτή τη μεθόδευση στους συναδέλφους, στο Δ.Σ.
της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., στην Α.Δ.Ε.ΔΥ. κτλ.

3) Στις 26/01/2018 κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. ενώ τέθηκε για πολλοστή φόρα
το θέμα της εγγραφής ως μέλη των συναδέλφων Π.Π.Υ. το προεδρείο και τα
υπόλοιπα  μέλη  του  κατέβαλαν  κάθε  προσπάθεια  για  να  υπεκφύγουν  του
θέματος.  Αν και μέσω του εκλεγμένου εκπροσώπου μας προτάθηκε να γίνει
έκτακτη συνεδρίαση στις 05/02/2018 και να συζητηθεί εγκαίρως και διεξοδικά
το θέμα εγγραφής των Π.Π.Υ. η πρόταση απορρίφτηκε από την πλειοψηφία. 

4) Με ευθύνη του προεδρείου κατά τον μήνα Φεβρουάριο  αδικαιολόγητα δεν
ορίστηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατά παράβαση της παραγράφου  1. του
άρθρου  13  {ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ} στην  οποία
εκτός των άλλων ορίζεται  ρητά ότι  «Το Διοικητικό Συμβούλιο  συνεδριάζει
τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές είναι ανάγκη». Επίσης κατά
παράβαση της παραγράφου 1. του άρθρου 15. {ΠΡΟΕΔΡΟΣ} το οποίο ορίζει
ότι «Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
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καταρτίζει  την  ημερησία  διάταξη  και  καλεί  σε  συνεδρίαση  το  Διοικητικό
Συμβούλιο ή αναβάλει διαξιολογημένα αυτή».

5) Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  του  Δ.Σ.  που  έγινε  στις  05/03/2018
υποβλήθηκε μέσω φαξ νέα αίτηση εγγραφής από συνάδελφο Π.Π.Υ.  η οποία
παραλήφθηκε από μέλος του προεδρείου παρουσία εκπρόσωπου μας και έλαβε
αριθμό  πρωτοκόλλου  291/05-03-2018.  Παρά  τις  επίμονες  προσπάθειες  του
εκπροσώπου μας το προεδρείο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. παρουσία και
εκπροσώπων των Π.Π.Υ. αρνήθηκαν να συζητήσουν την υποβληθείσα αίτηση
εγγραφής  στην  ίδια  συνεδρίαση  ως  είχαν  υποχρέωση  την  οποία  όμως
παρέπεμψαν σε συνεδρίαση έκτακτου Δ.Σ. που ορίστηκε για τις 23/03/2018 και
ώρα 17:00,.Η  μη  συζήτηση  τη  αίτησης  εγγραφής που  δεν  συζητήθηκε  στο
συγκεκριμένο Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 5. του άρθρου 7.
{Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων} του Ν. 1264/82.  
Δηλαδή  ένα  σοβαρό  θέμα  που  επί  σειρά  ετών  εκκρεμούσε  αδικαιολόγητα,
παραπέμφθηκε  σε   έκτακτο  Δ.Σ.  την  ίδια   ημέρα  με  την  Τακτική  Γενική
Συνέλευση και μάλιστα δύο μόλις ώρες νωρίτερα της έναρξης των εργασιών
της. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση του προαναφερόμενου
Εκτάκτου Δ.Σ. ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση με ευθύνη του προεδρείου και
συγκεκριμένα περί ώρα 18:10 περίπου και μόλις 50 λεπτά περίπου πριν την
έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για τις 19:00΄ της
ίδιας  ημέρας.  Από  τους  χειρισμούς  του  προεδρείου  του  Δ.Σ.  προκύπτουν
σοβαρές ενδείξεις για εσκεμμένες ενέργειες με στόχο την αποτροπή εγγραφής
των  Π.Π.Υ.,  τον  χρονικό  περιορισμό  και  ουσιαστικά  την  αποτροπή  της
δυνατότητας επαναφοράς των απορριπτέων αιτημάτων εγγραφής στη Γενική
Συνέλευση.  Είναι  προφανές  πως  οι  ενέργειες  αυτές  του  Προεδρείου  της
Ε.Υ.Π.Σ.  Δυτικής Ελλάδας στόχευαν στην εξαίρεσή μελών και  συγκεκριμένα
συναδέλφων  Π.Π.Υ.  από τις επικείμενες αρχαιρεσίες της.

6) Το προεδρείο του Δ.Σ. αν και γνώριζε ότι η αμέσως επομένη (πρώτη) Γενική
Συνέλευση στην οποία οι  ενδιαφερόμενοι  των οποίων οι  αιτήσεις εγγραφής
απορρίφτηκαν  ήταν  αυτή  που  έγινε  στις  23/03/2018  δεν  φρόντισε  ως
υποχρεούται να ενημερώσουν τους συνάδελφους  εγκαίρως και γραπτά για την
απόρριψη των αιτήσεων εγγραφής τους και έτσι  να έχουν την δυνατότητα
άσκησης  του  δικαιώματός  τους  και  συγκεκριμένα  στην  προσφυγή  τους  σε
αυτή(Γ.Σ.).

7) Η έγγραφη γνωστοποίηση από το προεδρείο του αιτιολογικού της απόρριψης
των αιτήσεων εγγραφής ως μέλη των συναδέλφων Π.Π.Υ. έγινε μεταγενέστερα
από  την  ημέρα  λήψης  της  απόφασης-συνεδρίασης  του  Δ.Σ.  πάραυτα  η
κοινοποίηση  φέρει  ως  ημερομηνία  κοινοποίησής  της  αυτή  της  λήψης
απόφασης (23/03/2018) και αυτό για να προσδοθεί άλλοθι στο προεδρείο ότι οι
ενδιαφερόμενοι παρότι τάχα γνώριζαν εγκαίρως για την  απόρριψη τους και
μάλιστα επίσημα, με ευθύνη τους δεν ενέργησαν για την προσφυγή τους στην
επόμενη Γ.Σ. που ήταν αυτή που έγινε στις 23/03/2018.

8) Η εισήγηση  του  πρόεδρου  του  Δ.Σ.  όπως  αυτή  φέρεται  να  γνωστοποιείται
σύμφωνα με το ακριβές απόσπασμα βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. της
23/03/2018 ενέχει αβάσιμους και ανυπόστατους ισχυρισμούς και προσπάθεια
μεταφοράς ευθυνών σε  τρίτους  για υποχρεώσεις  που βαραίνουν  κυρίως το
καθ’  ύλην  αρμόδιο  προεδρείο  του  Δ.Σ.  και  που  το  ίδιο  υποχρεούταν  να
διευθετήσει εγκαίρως προκειμένου να εξαλειφτούν τυχόν προβλήματα που θα
προέκυπταν και δη κατά την εγγραφή μελών. Αντίθετα ενώ φέρεται να τελούν
σε  γνώση  του  ζητήματα  τα  οποία  επικαλείται  με  σκοπό  να  προσδώσει
αρνητικό πρόσημο για την  έγγραφη των συναδέλφων Π.Π.Υ,  συνειδητά δεν
έπραξε τα οφειλόμενα κάνοντας αναφορά σε αυτά κυριολεκτικά την τελευταία
στιγμή,  ενεργεία που ενέχει σκοπιμότητας προς ιδίων όφελος.
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9) Το προεδρείο με σκοπιμότητα αναδεικνύει ως αιτιολογικό για τη μη εγγραφή
των συνάδελφων Π.Π.Υ. το ότι οι υποβαλλόμενες αιτήσεις εγγραφής τους δεν
συνοδεύονταν από δήλωση μη εγγραφής σε άλλο σωματείο όταν σύμφωνα με
το  υπόδειγμα  της  αίτησης  εγγραφής  που  επί  σειρά  ετών  έχει  σε  ισχύ  και
διακινεί η Ένωσή δεν υπάρχει ανάλογη αναφορά-δήλωση και καθ’ αυτόν τον
τρόπο  ούτε  οι  μόνιμοι  υπάλληλοι  δηλώνουν  κάτι  ανάλογο  αλλά  όμως
εγγράφονται κανονικά ως μέλη της Ένωσής μας.

10) Εσφαλμένα  και  επί  σκοπού  χρησιμοποιήσει  ως  αιτιολογικό  απόρριψης
αλληλογραφία σωματείου  Π.Π.Υ.  όταν  οι  αιτήσεις  εγγραφής είναι  ατομικές
ασχέτως με τον τρόπο υποβολής τους και αφορούν την εγγραφή ή μη αυτού
που υποβάλει την αίτηση η οποία και δεν έχει να κάνει με ενδεχόμενη πρόθεση
εγγραφής οιουδήποτε σωματείου δυνατότητα που ούτος η άλλως δεν έχουν τα
πρωτοβάθμια  όργανα  της  Π.Ο.Ε.ΥΠ.Σ.  αλλά  η  ίδια,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται  στο  καταστατικό  της.  Εάν  πάλι  προκύπτει  αλληλογραφία
θεσμικού οργάνου με «αρνητικό» περιεχόμενο αυτό βαρύνει τους συντάκτες
του  ή  έστω  τους  ταυτιζόμενους  με  αυτό  και  είναι  απαράδεκτο  να
παρουσιάζεται  ως  αιτιολογικό  για  την   απόρριψη  ατομικών  αιτήσεων
εγγραφής συναδέλφων.

11) Απ’  όσο  γνωρίζουμε  δεν  υπάρχει  απαγόρευση  μαζικής  εγγραφής  μελών
στην  Ένωση  μας  γεγονός  που  παρατίθεται  από  το  προεδρείο  ως
επιχειρηματολογία  για  την  απόρριψη  εγγραφής  όπως  αποτυπώνεται  στο
απόσπασμα βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. της 23/03/2018.

12) Στο κοινοποιημένο απόσπασμα συνεδρίασης της 23/03/2018 είναι ψευδής
και  αποπροσανατολιστικός  ο  ισχυρισμός  που  αναφέρει  πως  ενώ  η
γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχει εκδοθεί εδώ και
πέντε  πλέον  χρόνια  μόλις  τώρα  γίνεται  επίκληση  της  για  την
εξυπηρέτηση  επιδιώξεων. Προς  αποκατάσταση  της  αλήθειας  σας
παραπέμπουμε  στις  από  04/03/2013  οχτώ υποβληθείσες  αιτήσεις  εγγραφής
των  συναδέλφων  Π.Π.Υ.,  στην  από  14/10/2014  ανακοίνωση  της  Ε.Α.Κ.Π.
Δυτικής Ελλάδας προς το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της Ένωσή μας αλλά
και στην ιστοσελίδα μας στην οποία έχουν αναρτηθεί ανάλογες ανακοινώσεις
–  καταγγελίες  μας,  ενώ  αλλεπάλληλες  φορές  εκλεγμένος  εκπρόσωπος  μας
έκανε αναλυτική αναφορά σε αυτή τόσο σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. όσο και κατά
την διαδικασία εργασιών Γενικών Συνελεύσεων των μελών της Ένωσής μας.
Επίσης κατά την χρονολογία έκδοσης της εν λόγω γνωμοδότησης προς το Δ.Σ.
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  μέλη του προεδρείου της Ένωσής  μας ήταν παράλληλα και
εκλεγμένα μέλη στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

13) Κατά την συνεδρίαση του εκτάκτου Δ.Σ. στις 23/03/2018 ουδεμία αίτηση
εγγραφής (Μόνιμων και Π.Π.Υ.) υποβλήθηκε από το προεδρείο προκειμένου να
ελεγχτεί  από  το  Δ.Σ.  και  να  εγκριθεί  ή  να  απορριφτεί  σύμφωνα  με  την
προβλεπόμενη  διαδικασία,  πάραυτα  η  πλειοψηφία  επικαλείται  έγκριση  των
αιτήσεων  των  μονίμων  υπαλλήλων  γεγονός  που  προκαλεί  ακυρότητα
εγγραφής όσων μονίμων συνάδελφων εγγράφηκαν ή ακόμη και αυτών που δεν
εγγράφηκαν.  Να  τονιστεί  ότι  εκπρόσωπος  μας  εκλεγμένο  μέλος  στο  Δ.Σ.
ζήτησε από μέλος του προεδρείου εγκαίρως (πριν την ημέρα της συνεδρίασης
του  Δ.Σ.  αλλά  και  κατά  την  διάρκεια  αυτής)  να  προσκομιστούν  οι
υποβαλλόμενες αιτήσεις, να χορηγηθούν αντίγραφα τους ή ανάλογη επίσημη
κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των αιτούντων και τον αριθμό πρωτοκόλλου
εκάστης αίτησης εγγραφής, αλλά δεν το έπραξαν. 

14) Απ’ τη μια ενώ το προεδρείο συγκάλεσε Έκτακτο Δ.Σ. στις 23/03/2018  στο
οποίο  μάλιστα  αποφάσισε  να   εγγράψει  ως  μέλη  του  μόνο  μόνιμους
υπαλλήλους  και  χωρίς  εξέταση  από  το  Δ.Σ.  καμίας  αίτησης  εγγραφής  και
παρότι  προηγουμένως  είχε  προκηρύξει  Γενική  Συνέλευση  για  εκλογή
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εφορευτικής  επιτροπής  και  διενέργεια  αρχαιρεσιών,  στην  συνεχεία
παρουσιάζει αυτό το γεγονός που το ίδιο δημιούργησε ως λόγο μη εγγραφής
των Π.Π.Υ.  και μόνο. Με απλά λόγια, η αιτιολογία ότι οι συνάδελφοι Π.Π.Υ.
υπέβαλλαν  αιτήσεις αφού είχε προκηρυχτεί  η Γ.Σ.  άρα υπήρχε σκοπιμότητα ,
είναι μεροληπτική και επιλεκτική για τον λόγο ότι το ίδιο ισχύει και για τους
μόνιμους συναδέλφους  αλλά για αυτούς δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην εγγραφή
τους.  Με λίγα λόγια το προεδρείο μπροστά στην πρεμούρα του ακόμη και εάν
δεν υπάρχουν να δημιουργήσει με κάθε τρόπο εμπόδια στην εγγραφή ως μελών
των συναδέλφων Π.Π.Υ. δεν διστάζει ακόμη και να αυτοαναιρηθεί εκθέτοντας
όμως το θεσμικό μας όργανο.  

15) Η Εφορευτική Επιτροπή δεν εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση με μυστική
ψηφοφορία (βλέπε ιστορικό-διάφορα στοιχεία  σημείο 3.ε.).

16) Με ευθύνη του προεδρείου του Δ.Σ. και την ανοχή των εκπροσώπων των
υπολοίπων  συνδυασμών  που  παραβρέθηκαν  στη  Γενική  Συνέλευση  στις
23/03/2018  δεν  τέθηκε  προς  συζήτηση  το  ζήτημα  της  εγγραφής  των
συναδέλφων Π.Π.Υ. που απορρίφτηκαν κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. Η Ε.Α.Κ.Π.
ήταν ο μόνη που κατήγγειλε το γεγονός κατά την διάρκεια των εργασιών της
αλλά παρά τις προσπάθειες της με ευθύνη μελών του προεδρείου της Γ.Σ και
μετά από συνεχόμενες παρεμβάσεις  του πρόεδρου του απερχόμενου Δ.Σ. οι
εργασίες  της  Γενικής  Συνέλευσης  έληξαν  άρον  άρον  χωρίς  να  γίνουν
περαιτέρω  τοποθετήσεις  μελών  και  εκπροσώπων  με  πρόσχημα  την
αποδέσμευση  του  χώρου  της  συνεδρίασης  στις  22:00.  Η  Ε.Α.Κ.Π.  ήταν  η
μοναδική  παράταξη  που  αντέδρασε  ζητώντας  επίμονα  το  λόγο  για  να
τοποθετηθεί και να θέσει ζητήματα όπως αυτό της μη εγγραφής των Π.Π.Υ.
Εδώ τίθεται εύλογα το ερώτημα γιατί το προεδρείο δεν φρόντισε οι εργασίες
τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γενικής Συνέλευσης να γίνουν πρωινές ώρες όπως
πρότεινε η Ε.Α.Κ.Π στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 05/03/2018, μήπως για να
εκπληρώσει  τους  προαναφερόμενους  σχεδιασμούς  του  με  καθοριστικής
σημασίας σύντμηση των διαδικασιών;  Την προμελετημένη  σκοπιμότητα του
προεδρείου του Δ.Σ. επιβεβαιώνει ως γεγονός και ότι η έναρξη των εργασιών
των προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων (1ης -2ης και  3ης)  καθορίζονταν  σε
πρωινές ώρες.

17) Το  προεδρείο  του  Δ.Σ.  αν  και  υποχρεούται  να  γνωρίζει  τα  εν  λόγω
δεδομένα και να διοικεί υπεύθυνα την Ένωση δεν το έπραξε ενώ οι ενέργειές
του εκλύουν εμφανή σκοπιμότητα που ευνοεί τον συνδυασμό με τον οποίο το
ίδιο εκλέγεται ενόψει μάλιστα και των επικείμενων αρχαιρεσιών προβαίνοντας
σε διαχωρισμό και άνιση μεταχείριση συναδέλφων .

18) Κατά  την  έγγραφη  κοινοποίηση  γνωστοποίησης  της  απόφασης  του
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Υ.Π.Σ.  Περ/ρειας  Δυτικής  Ελλάδας  και  το
ακριβές  απόσπασμα  βιβλίου  πρακτικών  συνεδριάσεών  του  της  23/03/2018
όπου  βάση  αυτού  κοινοποιούν  πρακτικά  της  συνεδρίασης  χωρίς  όμως  να
καταχωρούν την θέση των μειοψηφησάντων μελών (βλέπε παράγραφο 2. του
άρθρου  13.  του Καταστατικού της Ένωσης)  αλλά επικαλούνται αριθμητικά
και μόνο στοιχεία, καταδεικνύει την μη εγκυρότητα του πρακτικού το οποίο
πρέπει να ανακληθεί. Τα επικαλούμενα στην παρούσα  παράγραφο έγγραφα δεν
κοινοποίησαν στο μέλος του Δ.Σ. εκπροσώπου της Ε.Α.Κ.Π.

19) Η κατά την Γενική Συνέλευση με ευθύνη μελών του προεδρείου της και
ευθύνη του  προεδρείου  και  μελών του  Δ.Σ.  ψήφιση των  απολογισμών έγινε
κατά την έναρξη της (βλέπε Παράγραφο 11. του άρθρου 10. Καταστατικού
Ένωσης).

20) Απ’  τα  παραπάνω  προκύπτουν  παράτυπες  ή  έκνομες  ενέργειες,
σκοπιμότητες ή παραλήψεις οι  οποίες εμποδίζουν  την άσκηση δικαιωμάτων
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των  συναδέλφων  και  διαβάλουν  την  σύννομη,  την  ακλόνητη  κι  αδιάβλητη
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στην Ένωσής μας.

21) Το  δικαίωμα  εγγραφής  των  συναδέλφων  Π.Π.Υ.  τελούσε  σε  γνώση  του
προεδρείου από το έτος 2012 και είχε στη διάθεσή του αιτήσεις εγγραφής
τους από το έτος 2013 αλλά και μεταγενέστερα αυτού, χωρίς να ενεργήσει ως
όφειλε προκειμένου να διορθωθούν με έκδοση επίσημων οδηγιών  τυχών λάθη
η παραλήψεις επ’ αυτού και συναίνεσε σιωπηλά και με ενδεχόμενο δόλο μέχρι
την ημερομηνία που θα καθόριζε την εξέλιξη της υπόθεσης  (Έκτακτο Δ.Σ.).

22) Θεωρούμε  ότι  το  συνδικαλιστικό  μας  όργανο  δεν  πρέπει  να
χρησιμοποιείται για την υλοποίηση προσωπικών η άλλων φιλοδοξιών αλλά για
την υπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του.

23)  Έκαστος  από  εμάς  ως  κάτωθι  ενιστάμενοι  αλλά  και  συνολικότερα  ο
συνδυασμός στον οποίο συμμετέχουμε θιγόμαστε, έχοντας έννομο συμφέρον,
υποβάλουμε ένσταση  Κατά της διεξαγωγής των ως άνω αρχαιρεσιών, λόγω
παράτυπων,  παράνομων και  άδικων  ενεργειών  που  συντελέστηκαν  εξαιτίας
των οποίων θα επέλθει αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος, και ως εκ
τούτου ζητάμε την άμεση ακύρωσή τους.

Τέλος, ζητώντας να λάβετε σοβαρά υπόψη τα όσα σας
παραθέτουμε:

 Θέτουμε προ των ευθυνών του κάθε αρμόδιο για την διασφάλιση της ομαλής
και αδιάβλητης διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

 Επειδή  το  προεδρείο  της  Ένωσής  μας  λειτουργεί  προκλητικά  και  κατά το
δοκούν ζητάμε όπως ερευνήσετε εάν από  το σύνολο των μελών της Ένωσής
μας  και  κυρίως  από  συνάδελφους  αξιωματικούς  έχουν  υποβληθεί   και
δηλώσεις  περί  μη  εγγραφής  τους  σε  άλλο  σωματείο  και  αν  ναι  να  μας
χορηγηθούν πρωτοκολλημένα αντίγραφα αυτών.

 Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και  σχετική επίσημη ενημέρωσή μας
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των
επικείμενων αρχαιρεσιών.

 Τόσο για όλα τα ανωτέρω, για όσα άλλα υποπέσουν στην αντίληψη μας και για
την  περίπτωση  που  οι  αρχαιρεσίες  δεν  ακυρωθούν,  δηλώνουμε  ρητά  την
επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. 

 Μετά  την  παραλαβή  της  παρούσας  ένστασής  μας  από  την  Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή ή τυχόν άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αιτούμαστε τη
χορήγηση επίσημου αντίγραφου της και αποδεικτικού παραλαβής.

Συνημμένα:  
1) Την από 3/12/2012 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
2) Το Καταστατικό της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
3) Το Καταστατικό της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
4) Την από 8/06/2013 καταγγελία της Ε.Α.Κ.Π. για το θέμα της μη εγγραφής των

συναδέλφων Π.Π.Υ ως μέλη της Ένωσής μας όπως κοινοποιήθηκε στο Δ.Σ. της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

5) Την από 4/03/2013 επιστολή μας προς το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.  Περ/ρειας
Δυτικής Ελλάδας με προτάσεις θεμάτων για την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. 

6) Οχτώ αιτήσεις εγγραφής ως μέλη στην Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
υποβληθείσες από συναδέλφους Π.Π.Υ. στις 04/03/2013 και επτά αποδεικτικά
αποστολής μέσω φαξ.

7) Μια αίτηση εγράφης ως μέλος στην Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυικής Ελλάδας που
υποβλήθηκε  από  συνάδελφο  Π.Π.Υ.  στις  05/03/2018  πριν  την  έναρξη  της
συνεδρίασης του Δ.Σ.  και  μια που υποβλήθηκε  στις  19/03/2018 επίσης από
Π.Π.Υ.
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8) Η  έγγραφη  κοινοποίηση  γνωστοποίησης  της  απόφασης  του  Διοικητικού
Συμβουλίου  της  Ε.Υ.Π.Σ.  Περ/ρειας  Δυτικής  Ελλάδας  και  το  ακριβές
απόσπασμα βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεών του της 23/03/2018.

9) Ν.1264/1982
                                                                                                         Ο

ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                                         Ζαμπάτης
Σπυρίδων
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