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     Συνάδελφοι, σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλιβερίου που 

τέθηκαν υπόψη μας, το τελευταίο διάστημα αρκετοί υπάλληλοι του Π.Κ., μόνιμοι και πενταετής, έρχονται 

αντιμέτωποι με αυταρχικές και προσβλητικές συμπεριφορές της διοίκησης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου.  

Μάλιστα καταγγέλλεται, ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες πέραν των προσωπικών στοχεύσεων που έχουν σε 

βάρος συγκεκριμένων υπαλλήλων, ενέχουν χαρακτήρα ομαδικού «καψωνιού», με σκοπό την πλήρη 

υποταγή των υφιστάμενων σε οποιαδήποτε αντιδημοκρατική και αντιυπηρεσιακή ενέργεια της διοίκησης 

του Π.Κ.     

    Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές και πρακτικές, είναι ξένες προς τον ρόλο και το έργο 

που καλούμαστε να υπηρετήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι στο Π.Σ. ανεξαιρέτως βαθμού, πόσο μάλλον 

για όσους έχουν την ευθύνη της διοικητικής διαχείρισης του έργου αυτού.  

   Οι συμπεριφορές αυτές, συνδέονται με μαύρες εποχές της ιστορίας μας που είναι καταδικασμένες 

στην συνείδηση όχι μόνο των πυροσβεστών, αλλά στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού.  

   Ζητάμε από το προεδρείο της Ένωσης να παρέμβει άμεσα και να καταγγείλει το γεγονός, αφού 

πρώτα επικοινωνήσει με τους συναδέλφους και ενημερωθεί πλήρως για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να 

πραγματοποιήσει άμεσα παρέμβαση προς τις αρμόδιες Διοικήσεις, ζητώντας να αποκατασταθεί το ήδη 

διαταραγμένο εργασιακό περιβάλλον του Π.Κ. Αλιβερίου, καθώς και να διερευνηθούν με πλήρη 

αντικειμενικότητα οι αιτίες και οι ευθύνες, για την διαμόρφωση αυτού του αντιδημοκρατικού – 

αυταρχικού κλίματος που καταγγέλλεται από τους εργαζόμενους του Π.Κ.  Αλιβερίου.         

Για την Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας  
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