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Στις 21-01-2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση. Ένα απ’ τα υπό 
συζήτηση θέματα αφορούσε τις εξελίξεις γύρω από τα προβλήματα στο κτίριο που στεγάζεται το 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής Ν. Λευκάδας λόγω του σεισμού και το σχετικό ψήφισμα των συναδέλφων 
του ομώνυμου νομού. 

 
Το προεδρείο ενημέρωσε το σώμα πως στις 19-01-2016 μέλη του, συναντήθηκαν με την δημοτική αρχή 

Λευκάδας, η οποία δήλωσε ότι τον Φεβρουαρίου θα γίνει συζήτηση για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του 
δήμου στον οποίο θα υπάρχει πρόβλεψη σχετικού κονδυλίου για αποκατάσταση των ζημιών του κτιρίου. Ακόμη 
ότι μετά την αναμόρφωσή του ο προϋπολογισμός θα αποσταλεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έγκριση 
και ότι η δημοτική αρχή ευελπιστεί στην αποκατάσταση του κτιρίου μέχρι το καλοκαίρι.  
 

Αρχικά η Ε.Α.Κ.Π. δήλωσε την έντονη δυσαρέσκειά της για τον αντιδεοντολογικό και γεμάτο 
ερωτηματικά τρόπο που λειτούργησε το προεδρείο. Για το ότι δηλαδή επέλεξε να πραγματοποιήσει 
συνάντηση με την δημοτική αρχή Λευκάδας, χωρίς να ενημερώσει, για να παρευρεθεί, τον αντιπρόσωπο της  
παράταξής μας (μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης μας & της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) που ζει στην περιοχή και εργάζεται στο 
Π.Κ. Βασιλικής, οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι τα γεγονότα για να επιχειρηματολογήσει σχετικά.  

 
Απ’ ότι φαίνεται η πρεμούρα του προεδρείου να κρατήσει μυστική την εν λόγω συνάντηση, ήταν τόσο 

μεγάλη που δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει γι’ αυτήν και τα αποτελέσματά της, ούτε καν τους άμεσα 
ενδιαφερομένους,  δηλαδή τους συναδέλφους της Λευκάδας. Όσο αφορά το περιεχόμενο του ψηφίσματος των 
συνάδελφων από το Π.Κ. Βασιλικής,  το προεδρείο το υιοθέτησε μόνο στα λόγια. 

 
Έχοντας λοιπόν υπόψη την συνολική στάση της δημοτικής και περιφερειακής διοίκησης Ν. Λευκάδας, η 

παράταξή μας στηλίτευσε την ολιγωρία τους  και εξέφρασε τις επιφυλάξεις της σε ότι αφορά την έκβαση της 
υπόθεσης αφού εδώ και τρεις μήνες περίπου, δεν έχει δοθεί λύση. 

 
 Ενημερώσαμε το σώμα, πως σύμφωνα με όσα είχαμε πληροφορηθεί, όταν παράταξη του δημοτικού 

συμβουλίου,  σε συνεδρίαση που προηγήθηκε της εκδήλωσης του σεισμού της 17-11-2015,έθεσε ερώτημα 
αναφορικά με την αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσίαζαν οι εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου εξαιτίας της χρόνιας εγκατάλειψής τους από την πολιτεία, η δημοτική αρχή δήλωσε αναρμόδια για 
την συντήρησή τους. Επίσης, ότι στο πλαίσιο της τοποθέτησης μας στην συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου του δήμου Λευκάδας στις 25-11-2015, αναφερθήκαμε σε αυτή την πληροφορία, την οποία ουδείς 
διέψευσε, αναγκάζοντάς μας να επικαλεστούμε την ισχύουσα νομοθεσία κατά την οποία η παραχώρηση 
ακίνητων για την στέγαση των Πυροσβεστικών Κλιμακίων ή η μίσθωση τους, αποτελεί αρμοδιότητα των ΟΤΑ. 

  
Άσχετα αν η συντήρηση του Π.Κ. Βασιλικής αποτελεί αρμοδιότητα της δημοτικής αρχής, θεωρούμε ότι 

οι εκπρόσωποί της, θα έπρεπε να πρωτοστατήσουν σε κάθε προσπάθεια διεκδίκησης ανθρώπινων και 
ασφαλών χώρων εργασίας και στην εξασφάλιση της πυρασφάλειας της περιοχής κλπ. 

 
Στο πλαίσιο της συζήτησης αναπτύξαμε όλο το ιστορικό γύρω από το εν λόγω ζήτημα και τις 

συνεχόμενες και στοχευμένες παρεμβάσεις μας και τον σημαντικό ρόλο που αυτές έπαιξαν στην μέχρι 
σήμερα συνέχιση της λειτουργίας του παραπάνω Πυροσβεστικού Κλιμακίου  προς όφελος της περιοχής και των 
κατοίκων της που συνεπάγεται με καλύτερη προστασία τους από πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμικά φαινόμενα 
κ.ο.κ.  

 Tην συνεδρίαση του Δ.Σ. απασχόλησε και το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού της  Ένωσής 
μας (προτάσεις – διαδικασία).  

 
Από τις τοποθετήσεις του προεδρείου και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. επιβεβαιώνεται πλήρως, ότι ο 

κυρίως στόχος τους είναι μέσα από την τροποποίηση του καταστατικού, να επιτευχτεί η τριετής παράταση της 
θητείας των συνδικαλιστικών οργάνων. Προκειμένου λοιπόν να υλοποιηθεί ο σκοπός αυτός, προτάθηκε από το 
προεδρείο η αποδοχή και η έγκριση της όποιας τροποποίησης του καταστατικού, μέσω της υποβολής 
υπεύθυνων δηλώσεων από τα μέλη ή μέσω σύγκλησης δύο διαφορετικών Γενικών Συνελεύσεων των μελών, τα 
αποτελέσματα των οποίων θα αθροίζονταν σωρευτικά. Γύρω απ’ τις προτάσεις του προεδρείου στοιχήθηκαν  
για ακόμη μια φορά τα εκλεγμένα μέλη  της Ανεξάρτητης Κίνησης Πυροσβεστών. 

 

mailto:eakp1999@gmail.com


2 

 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, διαχώρισε τεκμηριωμένα την θέση της από τους 
προαναφερόμενους σχεδιασμούς, οι οποίοι εκτός των άλλων δρουν σε βάρος της συλλογικότητας των μελών 
και της ουσιαστικής συμμέτοχης τους στις διεργασίες των οργάνων του σωματείου μας. Διευκρίνισε επίσης 
ότι αποκλείει κάθε άλλη διαδικασία πλην αυτής που προβλέπεται στο άρθρο 25 του υπάρχοντος καταστατικού, 
ότι δηλαδή, η όποια τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης στην οποία πρέπει 
να παραβρίσκεται το ½ των οικονομικά ταχτοποιημένων μελών και να συμφωνήσουν για την τροποποίηση τα ¾  
των παρόντων μελών (βλέπε αναλυτικά τις προτάσεις και τη θέση της Ε.Α.Κ.Π. για την τροποποίηση του 
καταστατικού στο site της Ε.Α.Κ.Π.). 

 
Προ τετελεσμένων γεγονότων βρέθηκαν και πάλι  τα μέλη του Δ.Σ. όταν το προεδρείο δήλωσε, ότι θα ορίσει 

ως νομικό σύμβουλο της Ένωσής δικηγόρο που είχε ήδη επιλέξει. Να θυμίσουμε ότι με τον ίδιο τρόπο το 
προεδρείο όρισε και φοροτεχνικό, δηλαδή χωρίς την υποβολή κλειστών προσφορών, στις οποίες θα 
αποτυπώνονται αμοιβές & παροχές κλπ, οι οποίες θα ανοιχτούν  ενώπιον των μελών του Δ.Σ. για να επιλεγεί η 
πιο συμφέρουσα. Το ποσό με το οποίο θα αμείβεται η εν λόγω νομικός, ανέρχεται σε 350ευρω μηνιαίος 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το προεδρείο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., συμφώνησαν στον ορισμό του 
συγκεκριμένου νομικού δίχως τις προηγούμενες προϋποθέσεις. 

 
Να θυμίσουμε ότι και στο παρελθόν το προεδρείο διαφήμιζε νομικό σύμβουλο με τον οποίο συνεργάζονταν η 

Ένωσή μας, τον οποίο εμείς ουδέποτε είδαμε αλλά και όσες φορές ζητήσαμε την ενεργοποίηση του (βλέπε 
περιπτώσεις καταστρατηγήσεων ωραρίου μέσω επιφυλακών κλπ), το προεδρείο ουδέποτε το έπραξε. 

 
Ακόμη, λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης, ενημερωθήκαμε από το προεδρείο για την απόφασή του να 

δαπανήσει διάφορα χρηματικά ποσά, ως δωρεά σε διάφορες υπηρεσίες. 
 
Παρακάτω σας παραθέτουμε αναλυτικά τα ποσά που έχουν ήδη χορηγηθεί (και μάλιστα χωρίς 

προγενέστερη έγκριση του Δ.Σ.), καθώς και τα ποσά που θα χορηγηθούν τα οποία θα επιβαρύνουν τα 
αποθεματικά της Ένωσής μας με ποσό ύψους 2.700 ευρώ περίπου: 
  
 2ος Π.Σ. Λιμένα Πατρών: Για την αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικού δαπανήθηκε το ποσό των 

400ευρω (330ευρω κλιματιστικό + 70ευρω η τοποθέτησή του).  
 6η Ε.Μ.Α.Κ. Πατρών: Για την αγορά ηλεκτρικής σκούπας (σκούπα υγρών) δαπανήθηκε το ποσό των 

80ευρω.  
 Περιμετρική οδό Πάτρας (σε χώρο που εκτελούν υπηρεσία συνάδελφοί μας) : Για την αγορά καλοριφέρ 

λαδιού δαπανήθηκε το ποσό των 60-65ευρω.  
 Π.Υ. Αργοστολίου: Για την αγορά οργάνων γυμναστικής θα δαπανηθούν 600-800ευρω.  
 ΠΕ.ΚΕ Δυτικής Ελλάδας: Για την αγορά δύο καρεκλών θα δαπανηθούν 200-250ευρω.  
 Π.Υ. Μεσολογγίου: Για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή θα δαπανηθεί ποσό έως 500ευρω.  
 Π.Κ. Θέρμου: Για επισκευή τμήματος των κτιριακών του εγκαταστάσεων θα δαπανηθεί το ποσό των 

600ευρω. 
  

Το προεδρείο ρίχνει στάχτη στα μάτια των συναδέλφων και πίσω από το επίπλαστο ενδιαφέρον του για την 
ικανοποίηση των αναγκών τους αποβλέπει κυρίως σε ψηφοθηρικά οφέλη μπροστά στις επικείμενες εκλογές. 

 
Σημειώνουμε πως αυτές οι ενέργειες χαίρουν αποδοχής και στήριξης από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 

(ψηφοδέλτιο Ανεξάρτητη Κίνηση Πυροσβεστών). Η Ε.Α.Κ.Π. έχει αποκαλύψει αλλεπάλληλες φορές στο που 
αποσκοπούν με τις συγκεκριμένες τακτικές που εφαρμόζουν. 

 
Χρησιμοποιούν τα χρήματά μας για άγρα ψήφων ενώ θα έπρεπε να τα διαθέτουν στην οργάνωση αγώνων 

για την επίλυση θεσμικών και οικονομικών προβλημάτων που βιώνουμε καθημερινά (ασφαλιστικό - 
συνταξιοδοτικό, φορολογικό, ποιοτική και ουσιαστική επιχειρησιακή αναβάθμιση και εκπαίδευση του 
προσωπικού, θέσπιση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των 
πυροσβεστών, για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης κ.λπ). 

 
Μέσα από τέτοιες ενέργειες, το προεδρείο (Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο Πυροσβεστών) με τη σύμπνοια των 

εκλεγμένων στο Δ.Σ.  με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης Πυροσβεστών, έχει συγκεκαλυμμένα 
μετατρέψει το σωματείο μας σε κυβερνητικό παράρτημα εξυπηρετώντας τις εκάστοτε κυβερνητικές 
πολιτικές που θέλουν να απαλλάξουν την πολιτεία από τις υποχρεώσεις της, εξοικονομώντας όλο και 
περισσότερα χρήματα από τον κρατικό κορβανά, προκειμένου να συνεχίζουν να γεμίζουν με ζεστό χρήμα τις 
τσέπες των λίγων, που χρόνια τώρα ζουν σε βάρος των πολλών. 

 
Συναδέλφισσες-φοι, σας καλούμε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας καταδικάζοντας όλες αυτές τις 

πρακτικές, οι οποίες στοχεύουν στην χειραγώγηση και τον αποπροσανατολισμό, υποβαθμίζοντας 
συστηματικά το ρόλο του σωματείου μας. 

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 
 


