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ΑΘΗΝΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2015   
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ  

ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ  
  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

  Στις 10-7-2015 εκδόθηκε η υπ. αριθμ 57/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου          

Ιωαννίνων (βλέπε σχετικά στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.), που ακυρώνει την άδικη         

πειθαρχική ποινή χρηματικού προστίμου που είχε επιβληθεί σε συνάδελφό μας, που        

υπηρετεί στην Π.Υ. Φιλιππιάδας στην Ήπειρο. 
 

  Η ποινή είχε επιβληθεί στον συνάδελφο το 2011, από τη Διοίκηση της Π.Υ. Φιλιππιάδας 

και είχε επικυρωθεί από την τότε Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών      

Ηπείρου. 
  

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είχε καταγγείλει το γεγονός της αυθαίρετης 

και παράνομης πειθαρχικής δίωξης εξαιτίας αυταρχικής και καταχρηστικής άσκησης 

Διοίκησης, προς όλους τους αρμόδιους φορείς σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως 

και στην τότε κυβέρνηση και τη Φυσική Ηγεσία, ζητώντας την άρση της ποινής και την 

απονομή της δικαιοσύνης (βλέπε στην ιστοσελίδα μας τις ανακοινώσεις της Ε.Α.Κ.Π. και 

της Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου στις 12-5-2011 και 14-2-2011, 10-4-2011αντίστοιχα). 
 

  Παράλληλα, στήριξε τον συνάδελφο σε όλα τα επίπεδα, πρότεινε στο τότε Δ.Σ. της 

Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου τη στήριξη του και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων, ενώ μέλη της 

Ε.Α.Κ.Π. κατέθεσαν και ως μάρτυρες υπέρ του συναδέλφου στο δικαστήριο. 
 

  Η συγκεκριμένη ακύρωση της πειθαρχικής ποινής αφορά μια ακόμα περίπτωση            

συναδέλφου, που αναγκάστηκε να προσφύγει μέσω της δικαστικής οδού, επειδή δεν μπόρεσε 

να δικαιωθεί παρότι εξάντλησε όλες τις υπηρεσιακές ενέργειες.  
 

  Σε όσες περιπτώσεις η Ε.Α.Κ.Π. έχει στηρίξει συναδέλφους, σε ανάλογες δικαστικές      

ενέργειες και για θέματα άδικων πειθαρχικών ποινών και για θέματα μεταθέσεων, οι     

συνάδελφοι έχουν δικαιωθεί πλήρως. Οι δικαστικές ενέργειες, πραγματοποιήθηκαν         

παράλληλα με τις καταγγελίες, αλλά και τις διαμαρτυρίες κατά τις συναντήσεις της 

Ε.Α.Κ.Π. με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο      

δυνατό τρόπο η παρουσία της παράταξης και στα Διοικητικά Συμβούλια των                    

συνδικαλιστικών οργάνων και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων, για την             

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πυροσβεστών.  
   

  Οι συγκεκριμένες δικαστικές ενέργειες όμως, αφορούν ατομικές υποθέσεις των υπαλλήλων 

με τη Διοίκησή τους, από τη στιγμή που τους στερούν εργασιακά δικαιώματα. Η συνδρομή 

της Ε.Α.Κ.Π. σε συναδέλφους που καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους και στο        

σκέλος που αφορά το δικαστικό επίπεδο, δεν έχει καμία σχέση με τη φάμπρικα αγωγών που 

έχει στηθεί από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας σε           

συνεργασία με διάφορους «εργατολόγους», που υποτίθεται ότι «διεκδικούν» μέσω των              

δικαστηρίων ζητήματα ασφαλιστικά και μισθολογικά που αποτελούν βασικό κομμάτι των 

εκάστοτε αντεργατικών πολιτικών και περιλαμβάνουν, όχι μόνο πυροσβέστες, αλλά και   

χιλιάδες άλλους εργαζόμενους. 
 

   Γι αυτό και η πλειοψηφία των αποφάσεων των δικαστηρίων για τα παραπάνω θέματα    

ήταν αρνητικές, ενώ ακόμα και για τα ελάχιστα «θετικά αποτελέσματα» όπως τα ψίχουλα 

που μας δώσανε με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η επόμενη         
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κυβέρνηση θα τα πάρει πίσω θεσμοθετώντας ισοδύναμα μέτρα εναντίον μας όπως        

προβλέπεται στον πρόσφατο εφαρμοστικό νόμο του 3ου μνημονίου (ν.4336/2015), ενώ στη 

συνέχεια θα ακολουθήσουν και νέες μεγάλες περικοπές στους μισθούς μας.  
 

  Είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή συνάδελφοι, ότι κανένα δικαστήριο δεν μπορεί 

να εμποδίσει τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, να εφαρμόσουν την οικονομική πολιτική τους  

ενάντια στους εργαζόμενους. 
    

  Για τους λόγους αυτούς, η Ε.Α.Κ.Π. συνεχίζει να προτάσσει αποκλειστικά ως μέσο         

υπεράσπισης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας, τον συνεχή αγώνα για τα μικρά και 

μεγάλα σοβαρά προβλήματα του χώρου μας και για την ανατροπή των αντεργατικών -     

αντιλαϊκών πολιτικών, από όποια κυβέρνηση και αν προέρχονται. 
 

  Είναι γεγονός, ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές θα σκληρύνουν περισσότερο τη στάση των 

κυβερνήσεων προς τους εργαζόμενους, θα τροποποιηθεί σε πιο αντιδημοκρατική            

κατεύθυνση  το πειθαρχικό δίκαιο όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των πυροσβεστών 

και θα ενταθεί η αμφισβήτηση  του συνόλου των δικαιωμάτων μας. Οπότε, ο δρόμος της 

δικαίωσης μέσω των δικαστηρίων, σε ότι αφορά την καταπάτηση δικαιωμάτων μας, δεν θα 

έχει να μας προσφέρει πλέον, κανένα θετικό αποτέλεσμα.      
 

  Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν πιο επίκαιρο από κάθε άλλη φορά, το κάλεσμα της Ενωτικής 

Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών προς όλους τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό    

Σώμα, για ενεργή συμμετοχή και συσπείρωση με το διεκδικητικό της πλαίσιο, για να    

κατακτήσουμε όσα δικαιούμαστε ως πυροσβέστες, αλλά και για να συμβάλλουμε στη ρήξη 

και την ανατροπή των πολιτικών που ευθύνονται για τη δραματική κατάσταση που       

βιώνουμε, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας.    

   
Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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