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ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Έπειτα από όσα διαδραματίστηκαν στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης μας στις 8-10-2014, κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για τις
διαθέσεις, τις πράξεις, αλλά και την τακτική του συνδυασμού «Λάκωνες
Πυροσβέστες», που κατέχει τις θέσεις του προεδρείου και πλειοψηφεί στο
πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο.
Όπως είχε διαπιστωθεί από την παράταξή μας κατά την ημέρα των εκλογών των
οργάνων της Ένωσης, στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Λάκωνες Πυροσβέστες,»
υπήρχε συνάδελφος υποψήφιος ο οποίος σύμφωνα με το καταστατικό του
σωματείου μας, δεν μπορούσε να είναι ούτε υποψήφιος, αλλά ούτε και μέλος της
Ένωσης, επειδή υπηρετούσε με οργανική θέση σε υπηρεσία της Αττικής και κατά
συνέπεια ήταν και παράνομα εγγεγραμμένος.
Για το γεγονός αυτό ενημερώσαμε άμεσα την Εφορευτική Επιτροπή και τις
δικαστικές αρχές, επιφυλασσόμενοι και για μελλοντικές ενέργειες, προκειμένου να
αποκατασταθεί η δεοντολογία στη βάση των καταστατικών συνδικαλιστικών αρχών,
αλλά και η αξιοπιστία του σωματείου μας πρώτα απ όλα στα ίδια του τα μέλη.
Κατά τη συνεδρίαση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές, η
παράταξή μας κατέθεσε ένσταση και κατήγγειλε το συγκεκριμένο γεγονός, τονίζοντας
παράλληλα ότι είναι αντιδεοντολογικό και ανήθικο να εγγράφονται συνάδελφοι
παράνομα στο σωματείο και να εκλέγονται παράνομα στο Δ.Σ. προσδοκώντας
πιθανώς προσωπικά οφέλη (όπως η μετάθεση στον τόπο συμφερόντων τους λόγω
εκλογής).
Απαιτήσαμε την ανάκληση της αντικαταστατικής εγγραφής και εκλογής του
μέλους του Δ.Σ. και επικοινωνήσαμε με τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας, ο
οποίος ενώπιον όλων των μελών του Δ.Σ. επιβεβαίωσε πλήρως την ορθότητα της
θέσης μας.
Η πλειοψηφούσα παράταξη, όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη τις υποδείξεις του Νομικού
Συμβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αλλά έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση του
προέδρου της Ένωσης με πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας και επί 4 χρόνια
συνταξιούχο, προχώρησε και στην εκλογή του εν λόγω συναδέλφου ως Γραμματέα
της Ένωσης.
Στη συνέχεια, απορρίφθηκε ομόφωνα από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων,
η αίτηση μετάθεσης του Γραμματέα της Ένωσης από την Αττική στη Σπάρτη, λόγω
συνδικαλιστικής ιδιότητας και το προεδρείο της Ένωσης μας είναι υποχρεωμένο να
συμμορφωθεί και να πράξει σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή να προβεί στην άμεση
διαγραφή του μέλους, που παρανόμως είχε εγγραφεί και εκλεγεί στα όργανα του
σωματείου μας.
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Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης στις 08/10/2014 το οποίο
συνεδρίασε παρουσία των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, αλλά και αρκετών
συναδέλφων, εξαπολύθηκε με ένα πρωτοφανές παραλήρημα από την πλειοψηφία
των παρευρισκομένων, μια πρωτόγνωρη υβριστική επίθεση συνοδευόμενη με
ασύστολα ψεύδη και απειλές, προς τον εκλεγμένο εκπρόσωπο της Ε.Α.Κ.Π. με τη
δήθεν αιτιολογία ότι είναι υπεύθυνος για τη μη υλοποίηση της μετάθεσης του
Γραμματέα της Ένωσης από την Αττική στη Σπάρτη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Έφτασαν σε σημείο να αμφισβητήσουν ακόμα και την εκλογή του μέλους της
Ε.Α.Κ.Π. ως αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία, επικαλούμενοι πλήρως
ανυπόστατα στοιχεία που αγγίζουν τα όρια του παραλογισμού.
Ο Πρόεδρος έφτασε σε σημείο να απειλήσει ότι θα διαλύσει το προεδρείο, γιατί
δεν βρίσκει Γραμματέα από τους εναπομείναντες του συνδυασμού του.
Συνάδελφοι το σωματείο μας δεν είναι μαγαζάκι κανενός και ούτε ρουσφετολογικός
μοχλός για προσωπικά οφέλη.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Λακωνίας - Κυθήρων, δεν θα
συναινέσει σε καμία παρανομία και σε καμιά αντιδεοντολογική ενέργεια των
εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού που στοχεύει στην απαξίωση, την
υπονόμευση και τον εκφυλισμό των συνδικαλιστικών οργάνων, που υποβοηθά
παράλληλα και την κυβέρνηση στη συκοφαντική εκστρατεία που έχει εξαπολύσει,
προκειμένου να διαλύσει το συνδικαλιστικό κίνημα.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Οι εξελίξεις αυτές δικαιώνουν πλήρως τις εκτιμήσεις της Ε.Α.Κ.Π. σε ότι αφορά την
υποκριτική στάση των μελών του προεδρείου και του δήθεν ανεξάρτητου - ενιαίου
συνδυασμού «Λάκωνες Πυροσβέστες,» που αντί να αγωνίζονται για την
αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες
όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, ασχολούνται αποκλειστικά με ρουσφετολογικές
εξυπηρετήσεις ημετέρων, γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια τις αποφάσεις
Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων, τις οποίες ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ
ΠΟΤΕ.
Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν μας
φοβίζουν οι απειλές και δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε τέτοιες
συμπεριφορές τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε και σε τοπικό και σε κεντρικό
επίπεδο, ενημερώνοντας παράλληλα και όλες τις αρμόδιες αρχές.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού μας οργάνου σε
αγωνιστική κατεύθυνση και σας καλούμε να συσπειρωθείτε με την Ε.Α.Κ.Π. και να
ενισχύσετε τις γραμμές της, ώστε να συμβάλλουμε στην εκπλήρωση των στόχων,
για τους οποίους ιδρύσαμε το σωματείο μας.
Για την Ε.Α.Κ.Π. Ν. Λακωνίας και Ν. Κυθήρων
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Καργάκος Γρηγόρης
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