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ΘΕΜΑ : «Καταχρηστική άσκηση Διοίκησης μέσω άδικης πειθαρχικής δίωξης και κατάργησης
στοιχειωδών δικαιωμάτων των υπαλλήλων»
Κύριε Υπουργέ
Με την υπ. αριθμ. 3907 Φ.Α. 14665/20-1-2014 Απόφαση Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος,
επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή χρηματικού προστίμου, σε συνάδελφό μας που υπηρετεί στην Π.Υ. Κόνιτσας.
Ο εν λόγω υπάλληλος κατηγορείται γιατί ως οδηγός υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος κατά τη
διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στις 26 - 6 - 2011, σε περιοχή του τομέα ευθύνης της υπηρεσίας
του, προκάλεσε «φθορά» στην εξωτερική πλευρά του πίσω ελαστικού και «στρέβλωση» στο σκαλοπάτι της
υπερκατασκευής του οχήματος, χωρίς να αναφέρει το γεγονός στην Υπηρεσία.
Από τον τρόπο της διενέργειας της πειθαρχικής διαδικασίας σε συνάρτηση με τα ακριβή περιστατικά,
απορρέει ότι ο συνάδελφος, ενώ εκτέλεσε στο έπακρο και κάτω από αντίξοες συνθήκες τα καθήκοντά του
κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, βρέθηκε αντιμέτωπος με αβάσιμες καταλογιζόμενες κατηγορίες, χωρίς
να έχει υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα.
Συγκεκριμένα:
 Το ελαστικό του οχήματος (που φέρει ημερομηνία κατασκευής την 10η εβδομάδα του έτους 2007), καθώς
και το σκαλοπάτι αυτού, ουδέποτε υπέστησαν οποιαδήποτε ζημιά, παρά μόνο ελάχιστες μικρές
εκδορές, που δικαιολογούνται απολύτως από την άσχημη κατάσταση του δασικού δρόμου που διένυσε
το πυροσβεστικό όχημα κατά την άμεση πρόσβασή του στο προαναφερθέν συμβάν, προκειμένου να
προστατεύσει τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής και να διασώσει από την καταστροφή την
παρακείμενη δασική έκταση, ενέργειες που τελικά υλοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία.
Παρόμοια φαινόμενα, με δημιουργία μικροεκδορών στα ελαστικά και σε άλλα μέρη του αμαξώματος των
πυροσβεστικών οχημάτων, που δεν επιφέρουν καμιά απολύτως φθορά ή αλλοίωση, παρατηρούνται
στην πλειοψηφία των δασικών συμβάντων, εξαιτίας των δύσβατων και απροσπέλαστων περιοχών
που καλούνται συχνά να προσεγγίσουν τα οχήματα, προκειμένου να κατασβέσουν τις πυρκαγιές.
 Δεν επηρεάστηκε ουδόλως η επιχειρησιακή ετοιμότητα του οχήματος, εξέλιξη που αποδεικνύεται από
το γεγονός, ότι ουδέποτε τέθηκε σε ακινησία, ενώ μέχρι σήμερα δηλαδή μετά την πάροδο δυόμισι
περίπου ετών, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επισκευή ή αντικατάσταση στα επίμαχα σημεία του
οχήματος, με αφορμή τους προαναφερθέντες λόγους.
 Δεν λήφθηκαν υπόψη οι εξηγήσεις του συναδέλφου και των μαρτύρων που υπέδειξε να καταθέσουν,
κατά τη διαδικασία της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
 Επίσης εντύπωση, έντονο προβληματισμό και πολλά ερωτηματικά, προκαλεί το γεγονός ότι για το
συγκεκριμένο περιστατικό που έλαβε χώρα στις 26 - 6 - 2011, είχε διενεργηθεί με διαταγή της Π.Υ.
Κόνιτσας Προφορική Διοικητική Εξέταση στις 28 - 7 - 2011 σε αντίθεση με ότι προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 78 του Π.Δ. 210/1992 (Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος) και
σχεδόν 11 μήνες μετά, διενεργήθηκε για τους ίδιους λόγους Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ η έκδοση
της απόφασης για την επιβληθείσα ποινή, πραγματοποιείται δυόμιση χρόνια μετά, χωρίς να
περιλαμβάνεται στο περιεχόμενό της το πόρισμα της διενεργηθείσας Ε.Δ.Ε.
Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχετε ενημερωθεί μέσω ερώτησης Βουλευτών
του Κοινοβουλίου, που προέκυψε έπειτα από καταγγελίες μας, στις 10 - 7 - 2012, όπου με την 7017/4/14912/
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30 - 7 - 2012 απάντησή σας, αναφέρατε μεταξύ άλλων ότι «έχουν δοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, οδηγίες και κατευθύνσεις για δίκαιη, αμερόληπτη και ορθολογική
αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων των πυροσβεστών, προκειμένου να επιτευχθεί τόνωση του
περί δικαίου αισθήματος των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος».
Κύριε Υπουργέ
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο συνάδελφός μας δεν υπέπεσε σε κανένα πειθαρχικό
παράπτωμα, που να στοιχειοθετεί επιβολή ποινής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι πρόκειται για
νέο καταφανέστατο κρούσμα ακραίου αυταρχισμού και καταχρηστικής άσκησης διοίκησης, που επιφέρει
προσβολή της προσωπικής και επαγγελματικής υπόστασης υπαλλήλου πλήττοντας ανεπανόρθωτα το
κύρος της Υπηρεσίας και είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει τη δικαιολογημένη αγανάκτηση όλων των
συναδέλφων.
Παρά τις συνεχόμενες παρεμβάσεις της παράταξής μας και την εκ των υστέρων κατανόηση από την
πλευρά της Φυσικής Ηγεσίας (Αρχηγό και Υπαρχηγό του Π.Σ.), για την άδικη αντιμετώπιση του
συναδέλφου από τη συνολική διενέργεια της πειθαρχικής διαδικασίας, δεν κατέστη δυνατή η ανάκληση
της ανυπόστατης επιβαλλόμενης ποινής.
Ζητάμε την άμεση άρση της άδικης καταλογιζόμενης ποινής και την επανεξέταση όλων των γεγονότων,
με διερεύνηση όλων των υφιστάμενων στοιχείων που συνδέονται με το συγκεκριμένο θέμα, δηλώνοντας
παράλληλα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε φαινόμενα καταπάτησης στοιχειωδών
δημοκρατικών δικαιωμάτων και θα προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες υπεράσπισης και
στήριξης του συναδέλφου για την πλήρη ηθική αποκατάσταση του.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
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