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Συνάδελφοι  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

καταγγέλλει την άδικη πειθαρχική δίωξη συναδέλφου μας που υπηρετεί  στο Π.Κ. 

Αγιάσου, απο τον διοικητή της Π.Υ. Μυτιλήνης.  

Συγκεκριμένα ο συνάδελφος κατηγορείται ότι δεν προσήλθε στο Π.Κ. Αγιάσου ενώ 

κλήθηκε σε επιφυλακή λόγω πυρκαγιάς σε αγροτική - χορτολιβαδική έκταση με 

αποτέλεσμα να μείνει το κλιμάκιο για περίπου δύο ώρες χωρίς οδηγό, οπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται. Στην συνέχεια και αφού ο συνάδελφος αιτιολόγησε 

επαρκώς τους λόγους που τον καθυστέρησαν (έπρεπε να φροντίσει για την 

προστασία των δύο ανηλίκων τέκνων του), αλλά και γιατί δεν προσήλθε τελικά στο 

κλιμάκιο (το συμβάν είχε ήδη λήξει, οπως ενημερώθηκε απο τον επικεφαλής της 

εξόδου), η αιτιολογία του δεν έγινε δεκτή με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί απο τον 

διοικητή του με χρηματικό πρόστιμο 3/10 του βασικού μηνιαίου μισθού.  

Συνάδελφοι, επιβάλλεται τέτοιου είδους ενέργειες   να απαντώνται άμεσα από 

το συνδικαλιστικό μας όργανο για αυτό εν' όψη  του τακτικού Δ.Σ. της Ένωσης η 

ΕΑΚΠ προτείνει να απαιτηθεί  από την Περιφερειακή Διοίκηση η άρση της άδικης 

ποινής που επιβλήθηκε στο συνάδελφο. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το 

αίτημα μας να πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στην έδρα της 

Περιφέρειας. Παράλληλα να καταγγελθεί το γεγονός προς την Ενωση Αξιωματικών, 

μέλος της οποίας είναι ο διοικητής της Π.Υ. Μυτιλήνης, για την αντισυναδελφική 

συμπεριφορά του απέναντι σε μέλος της Ένωσης μας. Επιπρόσθετα προτείνουμε να 

ελεγχθούν όλα τα στοιχεία για την νομιμότητα της συγκεκριμένης επιφυλακής και να 



πραγματοποιηθούν ολες οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε 

συνολικά τα κρούσματα καταστρατήγησης του ωραρίου μας με επιφυλακή ή 

πρόσθετη υπηρεσία που δεν προβλέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 
 
 
 

   
Για την Ε.Α.Κ.Π. 
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