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ΘΕΜΑ: «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ  Ε.Υ.Π.Σ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ». 
 
   
  Την 01-09-2015 η Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου εξέδωσε μια προβοκατόρικη ανακοίνωση με την οποία λασπολογεί σε 
βάρος της Ε.Α.Κ.Π., με στόχο την κατασυκοφάντηση της παράταξης και το σαμποτάρισμα της αταλάντευτης 
αγωνιστικής της δράσης. 
  
  Η Ε.Α.Κ.Π. στις 03-09-2015 έδωσε την κατάλληλη απάντηση στις κατασκευασμένες κατηγορίες, 
αποκαλύπτοντας τις ψευδείς και συκοφαντικές μεθοδεύσεις της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου, καταδεικνύοντας τον 
ύποπτο και υπονομευτικό ρολό του προεδρείου της. 
 
  Ειδικότερα όμως για τις αιτιάσεις του προεδρείου της Ένωσης Ηπείρου που αφορούν την Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής 
Ελλάδας (βλέπε στο σημείο 7 του προβοκατόρικου εγγράφου), θα θέλαμε να δώσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις 
που αποκαλύπτουν ακόμη περισσότερο την μεθοδευμένη προσπάθειά του σε βάρος της Ε.Α.Κ.Π. με πλήρη 
διαστρέβλωση της αλήθειας. 
 
Συγκεκριμένα: 

 Παρουσιάζει ότι η Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας υποκρύπτει, ότι υπήρξαν περικοπές ημερήσιων 
αναπαύσεων των υπάλληλων της Π.Υ Λευκάδας και του Π.Κ. Βασιλικής και ότι το ίδιο το προεδρείο της 
Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου ότι «ανέδειξε τις παραβιάσεις». 
Εμείς, παραπέμπουμε στην υπ. αριθμ. 90/11–08 –2015 επιστολή του προεδρείου της Ένωσης Ηπείρου 
προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., μέσω της οποίας επέρριψε  ευθύνες σε συνάδελφους των υπηρεσιών της 
Λευκάδας, για το γεγονός ότι «έπαιρναν τα ρεπό τους κανονικά» και ότι «δεν έγινε περικοπή των 
ημερήσιων αναπαύσεων», λόγο των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην Πάλαιρο 
Αιτωλοακαρνανίας. Για να διαπιστώσετε την «αξιοπιστία» του προεδρείου της Ένωσης Ηπείρου, 
σας παραπέμπουμε και στα δύο έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου 
22-08-2015 & Ε.Α.Κ.Π. Δ. Ελλάδας 8-8-2015). Όπως όμως λέει και ο θυμόσοφος λαός «μια φορά 
ψεύτης, για πάντα ψεύτης». Τα συμπεράσματα δικά σας… 

 
 Μέσω του ίδιου κατάπτυστου έγγραφου προσπαθεί, για λόγους που βολεύουν τόσο το ίδιο το 

προεδρείο της Ηπείρου όσο και τους πατρώνες του, να συκοφαντήσει και να στοχοποιήσει μέλος της 
Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας, αναφέροντας ψευδώς  ότι στις 8-8-2015 ενώ του ζητήθηκε να τεθεί  λίγες ώρες 
σε επιφυλακή «έφερε τον κόσμο άνω κάτω και τελικά στις 11:30 το πρωί έφυγε για το σπίτι του».  
Έτσι, αφήνει τεχνηέντως να εννοηθεί ότι το μέλος της παράταξής μας, ενέργησε για ίδιον όφελος και ότι 
η αποχώρηση του από την υπηρεσία έγινε με δική του πρωτοβουλία, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι κανένας 
υπάλληλος δεν μπορεί να αποχωρήσει από την υπηρεσία χωρίς διαταγή από ανώτερό του. 
Η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα γι’ αυτό το γεγονός  έχει ως εξής: 
Στις 08-08-2015 και ώρα 08:20 το πρωί (όπως έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο επιφυλακής του Π.Κ. 
Βασιλικής), ο συγκεκριμένος συνάδελφος (μέλος της Ε.Α.Κ.Π.) έφτασε στο Π.Κ. Βασιλικής μαζί με άλλους 
συναδέλφους του που είχαν κληθεί σε επιφυλακή. Στην συνέχεια αφού του καταγγέλθηκαν παράνομες 
περικοπές ημερήσιων αναπαύσεων, με ενέργειές του, υπερασπίστηκε τα εργασιακά δικαιώματα των 
συναδέλφων του ενημερώνοντας και το προεδρείο του σωματείου του, με αποτέλεσμα την ανακληθούν 
αρκετές παράνομες περικοπές ημερήσιων αναπαύσεων. Κατά τον ίδιο τρόπο επιτεύχθηκε και η 
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ορθολογική χρήση του προσωπικού όταν με σχετική εντολή αξιωματικού της Π.Υ. Λευκάδας, το πλεονάζον 
προσωπικό θα ξεκουράζονταν στα σπίτια του.  
Κατόπιν της προαναφερόμενης εντολής, μαζί με τους υπόλοιπους υπάλληλους αναχώρησε και το 
μέλος της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας περί ώρα 14:30 και όχι 11:30 όπως ψευδέστατα αναφέρει το 
προεδρείο της Ηπείρου. Το γεγονός αυτό έγινε παρουσία του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Π.Κ. 
Βασιλικής ο οποίος μετέφερε την εν λόγω εντολή στους παρευρισκομένους  συναδέλφους.   
Πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι τη στιγμή της εντολής του παραπάνω αξιωματικού, εντός του Π.Κ. 
Βασιλικής παρέμεναν 13 υπάλληλοι και μόνο δύο οχήματα με χωρητικότητα 500 λίτρων & 1000 λίτρων, 
διότι τα υπόλοιπα βρίσκονταν το ένα σε εκτέλεση περιπολίας με δυο υπαλλήλους και το άλλο είχε κληθεί 
σε ενίσχυση της Π.Υ. Λευκάδας με 4 υπαλλήλους για συμμέτοχη σε κατάσβεση πυρκαγιών. 

 Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι το μέλος της παράταξής μας το όποιο δέχεται ξεδιάντροπη επίθεση, 
παρότι  είχε οριστεί σε επιφυλακή κατ’ οίκον για να επέμβει εάν χρειαστεί ως πεζοπόρο τμήμα  στα 
συμβάντα που ήταν σε εξέλιξη, δεν παρέμεινε στην οικία του για ξεκούραση αλλά έσπευσε στην Π.Υ. 
Λευκάδας προκειμένου να ενημερωθεί από τους συναδέλφους του για προβλήματα που τυχόν 
αντιμετώπιζαν. Κατά τις βραδινές ώρες πραγματοποίησε και δεύτερη επίσκεψή στη συγκεκριμένη 
υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθεί εκ νέου για τις εξελίξεις και τα προβλήματα των συναδέλφων του.  
Προσφέρθηκε επίσης να παράσχει τη βοήθειά του στους συναδέλφους που βρίσκονταν εκείνη την 
ώρα εντός της υπηρεσίας, οι οποίοι του απάντησαν ότι προς το παρόν δεν απαιτείται η βοήθειά του. 
Τους ζήτησε επίσης να επικοινωνήσουν μαζί του για ότι χρειαστούν και σε οποιαδήποτε ώρα. 
Επιβάλλεται δε να αναφερθεί ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, οι 
συνεχόμενες μετακινήσεις του μέλους μας από την οικία του προς την Π.Υ. Λευκάδας (αποστάσεις που 
ανέρχονται σε 45 χιλιόμετρα περίπου) πραγματοποιήθηκαν με δική του πρωτοβουλία και με δικά του 
έξοδα. 
  

 Επίσης, το Προεδρείο της Ένωσης Ηπείρου θα πρέπει να απαντήσει με στοιχεία σε ποιους νέους 
συναδέλφους στην Π.Υ. Λευκάδας & Π.Κ. Βασιλικής και πότε ακριβώς (πέραν της 8-8-2015 που η 
παράταξή μας κατήγγειλε εγγράφως και προφορικά περικοπές ρεπό που της αναφέρθηκαν), 
περικόπηκαν πενθήμερα τα οποία «ενώ τελούσαν σε γνώση του μέλους μας δεν καταγγέλθηκαν» 
με αποτέλεσμα αυτοί να απευθυνθούν στην ομώνυμη ένωση, όπως επικαλούνται.   
Εάν πάλι κάτι τέτοιο συνέβη (περικοπές πενθημέρων), είναι απορίας άξιο γιατί οι συνάδελφοι στους 
οποίους καταστρατηγήθηκαν δικαιώματα, δεν έπραξαν όπως άλλοι συνάδελφοι, δηλαδή να 
ενημερώσουν  το μέλος της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας που υπηρετεί στο Π.Κ. Βασιλικής, του οποίου 
ο τηλεφωνικός αριθμός βρίσκεται στους πινάκες με τα τηλέφωνα των υπαλλήλων της Π.Υ. Λευκάδας και 
του Π.Κ. Βασιλικής και στις ανακοινώσεις της παράταξής μας;  
Γιατί δεν επέλεξαν να ενημερώσουν έστω την Ένωση Δυτικής Ελλάδας αλλά αντίθετα επέλεξαν να 
ενημερώσουν σωματείο άλλης περ/ρειας;  

 
 Κινούμενοι με τον ίδιο ύπουλο τρόπο,  οι συντάκτες του παραπάνω έγγραφου αναφέρουν ότι δεν 

καταγγέλθηκε το γεγονός της ανάκλησης αδειών που έγινε σε νέους συναδέλφους.  
Η αλήθεια είναι η εξής:  
Το μέλος της Ε.Α.Κ.Π. όταν αντιλήφθηκε ότι έγινε ανάκληση αδείας σε έναν συνάδελφο και παρότι αυτός 
δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος της ένωσης μας, δεν αγνόησε το γεγονός. Κατά την συλλογή πληροφοριών 
ενημερώθηκε ότι ο εν λόγω συνάδελφος κλήθηκε σε επιφυλακή από λάθος, ενώ τελούσε σε άδεια και 
όταν  έγινε αντιληπτό  ο συνάδελφος αποδεσμεύτηκε από το συμβάν και από την υπηρεσία.  
Όταν σε μεταγενέστερο χρόνο το μέλος μας επισκέφτηκε την Π.Υ. Λευκάδας και εντόπισε τον συγκεκριμένο 
συνάδελφο αυτό στο χώρο του τηλεφωνικού κέντρου, παρουσία και άλλων συναδέλφων, τον ρώτησε αν 
πράγματι έγινε λάθος σε ότι αφορά την υπόθεσή του (ανάκληση άδειας). Ο ίδιος, αφού αναγνώρισε 
και αποδέχτηκε ότι έγινε λάθος, στο ερώτημα εάν επιθυμεί να γίνει παρέμβαση από την παράταξή 
μας, απάντησε αρνητικά. 
 

 Όσον αφορά τα περί εφαρμογής του Π.Δ. 93/2014 βάση του οποίου γίνονται μετακινήσεις 
προσωπικού, υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. υλικό  και για τις παρεμβάσεις της παράταξης 
στη Δυτική Ελλάδα για μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Το προεδρείο της Ηπείρου 
προσποιείται ότι δεν ξέρει πως με τη στάση του προεδρείου της Ομοσπονδίας μας και της 
πλειοψηφίας  αρκετών πρωτοβάθμιων σωματείων (μεταξύ αυτών και του προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ. 
Δυτικής Ελλάδας),  βρήκε χώρο η εφαρμογή του νομοθετικού αυτού εκτρώματος.   
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Επίσης,  θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι οι συνάδελφοι που μετακινήθηκαν από την Π.Υ. Λευκάδας προς 
το Π.Κ. Βασιλικής δεν αποτελούν εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης Δυτικής Ελλάδας και ουδέποτε 
ζήτησαν την παρέμβαση της παράταξής μας.   

 
 Ψευδής πέρα για πέρα είναι και ο ισχυρισμός του Προεδρείου της Ένωσης Ηπείρου ότι η Ε.Α.Κ.Π. 

απέκρυψε εργασιακές παραβιάσεις και ότι το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας και 
ιδιαίτερα ο πρόεδρός του, δε είχαν καμία άλλη ενημέρωση για όλα αυτά. 
 Από την πρώτη στιγμή που έφτασαν καταγγελίες στο μέλος της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας για 
παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων, ενημέρωσε τηλεφωνικά και κατ’ επανάληψη το Προεδρείο της 
Ένωσής του και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  
 

 Από τις τραγελαφικές περιγραφές του προεδρείου της Ένωσης Ηπείρου καταδεικνύεται ότι εκτός 
όλων των άλλων, έχει μπει στο στόχαστρό του μέχρι και η υπηρετούσα δύναμη του Π.Κ. Βασιλικής. 
Για ακόμη μια φορά, τα συμπεράσματα δικά σας……… 

  
   Μετά απ’ αυτά που αποκαλύπτει η Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας γίνεται ξεκάθαρο ποιός είναι ο ρόλος που 
έχει το  σωματείο της Ηπείρου στα συνδικαλιστικά δρώμενα και που αποσκοπεί η τακτική του.  
 
   Καλούμε το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας να πάρει επίσημα θέση σε ότι αφορά την 
απαράδεκτη ανακοίνωση του σωματείου της Ηπείρου. Εάν δεν πάρει θέση θα συναινέσει στην επιχειρούμενη 
προσπάθεια υπονόμευσης και απαξίωσης του συνδικαλισμού και θα γίνει συνένοχο στις μεθοδεύσεις του. 
 
  Είναι ευδιάκριτο ότι η αταλάντευτη και ασυμβίβαστη δράση των αγωνιστικών δυνάμεων, αποτελεί αγκάθι 
στο μάτι του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού και όσων τον συντηρούν. Στην ημερήσια διάταξη 
όλων αυτών είναι το πώς θα πλήξουν τις μαχόμενες δυνάμεις, βοηθώντας και με αυτόν τον τρόπο τις αντιλαϊκές 
κυβερνήσεις να ανοίξουν διάπλατα το δρόμο που οδηγεί στην πλήρη καρατόμηση των δικαιωμάτων μας 
και στην εξαθλίωσή  μας. 
 
  Καλούμε τους  συναδέλφους μας να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια 
τους και να απαλλαγούν από τον παλιό αλλά και το νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό, και να αλλάξουν  τους 
αρνητικούς συσχετισμούς στα πρωτοβάθμια σωματεία και την ομοσπονδία, ενισχύοντας με όλες τους τις 
δυνάμεις την Ε.Α.Κ.Π. 
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