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ΠΑΤΡΑ   4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013       ΠΡΟΣ:    Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της        

                                                                             Ε.Υ.Π.Σ.  Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 
                                                          
                                               Κοιν/ση:   1) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

                                                                            2) Στα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 

 
ΘΕΜΑ: « ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ».  

Συνάδελφοι 

       Με απόφαση της Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων στις 15-10-2013, έγινε άρση της πειθαρχικής 

ποινής του προστίμου που είχε επιβληθεί σε συνάδελφο μας, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας, που υπηρετεί σε υπηρεσία του νομού Ζακύνθου.  

      Η συγκεκριμένη ποινή είχε επιβληθεί στον συνάδελφο από την Διοίκηση του, με 

αφορμή τοποθέτηση του σε τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την άρνηση της διοίκησης 

Π.Υ. Ζακύνθου να χορηγήσει στοιχεία και έγγραφα, τα οποία είχαν ζητηθεί από την Ένωση μας 

ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας. 

      Τα έγγραφα αυτά αφορούσαν αντίγραφα υποβαλλόμενων Δ.Υ. αναφορών σχετικά με 

την έλλειψη προσωπικού και με προβλήματα που παρουσιάζουν τα πυροσβεστικά 

οχήματα, καθώς επίσης και αντίγραφα εγγράφων σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν από την 

πλευρά της διοίκησης. 

     Η Ε.Α.Κ.Π. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή το γεγονός 

αυτό με Δελτίο Τύπου – Καταγγελία στις 31-08-2013 και με ανακοίνωση που εκδόθηκε 

την 1-10-2013 πήρε ξεκάθαρη θέση για το περιεχόμενο της υπ.αριθμ.7017/4/16875/20–9–2013 

απάντησης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
σχετικά με προβλήματα υποδομών πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 

αλλά και την τιμωρία συναδέλφου. Επισήμανε την προσπάθεια  απόκρυψης του γεγονότος, ότι 

παρόλο που ο πειθαρχικός έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί για τον συγκεκριμένο συνάδελφο, του είχαν 

επιβληθεί δυο τιμωρίες ( 19/07/2013 & 31/08/2013 ). Επίσης αποκάλυψε για ακόμη μια φορά την 

πρόθεση της κυβέρνησης, να πλήξει το συνδικαλιστικό κίνημα στο Π.Σ., προτάσσοντας παράλληλα 

την ανάγκη εκτός των άλλων να οργανωθούν δυναμικές ενέργειες και κινητοποιήσεις από την 

Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η αρνητική 

εξέλιξη για τον συνάδελφο, που παράλληλα αποτελεί και απαξίωση για το συνδικαλιστικό 

κίνημα. 

     Συνάδελφοι, ενώ η πειθαρχική ποινή του προστίμου άρθηκε με την ανωτέρω σχετική απόφαση 

της Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων, παραμένει σε ισχύ η πειθαρχική ποινή της επίπληξης που 

επιβλήθηκε στον ίδιο συνάδελφο – συνδικαλιστή από τη Διοίκησή του, για Δ.Υ. αναφορά που είχε 

υποβάλει με την οποία ενημέρωνε την διοίκηση του για βλάβες σε πυροσβεστικό όχημα και στις 

11/10/2013 του ασκήθηκε νέος πειθαρχικός έλεγχος για ανάλογο ζήτημα. 

     Καλούμε το προεδρείο της Ένωσης Δυτικής Ελλάδας, να υλοποιήσει τις ενέργειες που 

έχουν προταθεί από την παράταξη μας, ώστε να αρθεί και η επιβληθείσα ποινή της επίπληξης και 

να επέλθει η οριστική δικαίωση του συναδέλφου. 

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 
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