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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
 

Κύριε Αρχηγέ 
 
  Η παράταξή μας έλαβε γνώση ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Πυροσβεστική Ακαδημία συνέβησαν τα 
κάτωθι: 
 

1. Κατά την επιβίβαση σε λεωφορείο για την επιστροφή στην Αθήνα, διμοιρίας δοκίμων πυροσβεστών μετά το 
τέλος της εκπαίδευσής τους στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα Βίλια Αττικής, λόγο 
φραστικού επεισοδίου μεταξύ δόκιμου πυροσβέστη και αξιωματικού, τιμωρήθηκαν όλοι οι εκπαιδευόμενοι 
της συγκεκριμένης διμοιρίας. 

 
2. Λόγο της ανάρτησης φωτογραφιών και σχετικών σχολίων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δόκιμο 

πυροσβέστη ο οποίος συμμετείχε σε γιορτή που διοργάνωσαν συνάδελφοί του, εντός των εγκαταστάσεων 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά, τιμωρήθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι μετά από απόφαση της 
Διοίκησης. 

 
  Με βάση τα παραπάνω γεγονότα θεωρούμε ότι: 

 Δεν είναι αποδεκτό όταν υποπίπτει ένας εκπαιδευόμενος σε κάποιο παράπτωμα, μαζί μ΄αυτόν να 
τιμωρείται ολόκληρη η διμοιρία που ανήκει. 

 Ο κάθε δόκιμος πυροσβέστης πρέπει να αντιμετωπίζεται και να ελέγχεται πάνω στην βάση των 
αντικειμενικών συνθηκών που υφίστανται κατά περίπτωση. Η συλλογική ευθύνη δεν προκύπτει σε 
αυτού του είδους τα προαναφερόμενα γεγονότα και η επιβολή αυτής στις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, μαρτυρά έλλειψη ψυχραιμίας, καταστρατήγηση κανόνων δικαίου και δημιουργία 
τρομοκράτησης των εκπαιδευόμενων. 

 
Επίσης, κύριε Αρχηγέ έχουν παρατηρηθεί αυταρχικές και αντιεκπαιδευτικές συμπεριφορές κατά την διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, που σαν συνέπεια είχαν την προσβολή της προσωπικότητας των δοκίμων πυροσβεστών 
και την δημιουργία κλίματος τρομοκράτησής τους. 

Εκτίμησή μας είναι ότι πρέπει άμεσα και με την δική σας παρέμβαση, να σταματήσουν αυτού του είδους οι 
συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά ούτε 
εξυπηρετούν την επαγγελματική θωράκιση των δοκίμων πυροσβεστών. 
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Μάλιστα έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εκπαιδευτικών τεχνικών που ελέγχονται για την καταλληλότητά τους, κατά 
την διάρκεια των οποίων παρατηρήθηκαν και λιποθυμικά επεισόδια. 

Η παράταξή μας κατ’ επανάληψη έχει ζητήσει να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, που να 
βασίζεται πάνω σε ενδεδειγμένα και πιστοποιημένα πρότυπα και με τον κατάλληλο εξοπλισμό και όχι να 
γίνεται στην βάση προσωπικών πρακτικών και εκπαιδευτικών αντιλήψεων, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αλλά 
και επικίνδυνων για την σωματική ακεραιότητα των εκπαιδευόμενων, όπως έχει αποδειχτεί από ανάλογα 
περιστατικά που έλαβαν χώρα σε Π.Υ. της περιφερειακής Διοίκησης Κρήτης. 

Κύριε Αρχηγέ με το παρόν έγγραφο καταγγέλλουμε τις συμπεριφορές αυτές και ζητάμε την παρέμβασή 
σας, ώστε να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα που δε συνάδουν με την εκπαιδευτική διαδικασία, 
προσβάλουν τους δόκιμους πυροσβέστες και αμαυρώνουν την υπηρεσία.  

 
 

 
Για την Ε.Α.Κ.Π. 

τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
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