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Κύριε Περιφερειάρχη  
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει την απαξιωτική και 
αντιυπηρεσιακή συμπεριφορά του Διοικητή Π.Υ. Φιλιππιάδας Αντιπυράρχου Αναγνωστάκη Δημοσθένη, σε βάρος 
Αρχιπυροσβέστη της Π.Υ. Φιλιππιάδας, που εκδηλώθηκε με την άδικη τιμωρία που του επιβλήθηκε κατά παράβαση των 
συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων, καθώς και των υπηρεσιακών διαταγών. Συγκεκριμένα:   
Κατά τη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών της 
31ης Ιανουαρίου 2011, διαπιστώθηκε μέσω του εκλεγμένου εκπροσώπου της παράταξής μας στο υπηρεσιακό συμβούλιο, 
ότι o υπάλληλος της Π.Υ. Φιλιππιάδας είχε καταθέσει μέσω της διοίκησής του αίτηση απόσπασης κοινοποιώντας τη 
παράλληλα στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης προσωπικού του Α.Π.Σ., προς άμεση ενημέρωση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Μεταθέσεων και κυρίως των αιρετών εκπροσώπων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, αλλά η αίτησή του δεν 
απεστάλλει υπηρεσιακώς σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρονικές προθεσμίες, με αποτέλεσμα να μην τεθεί προς 
συζήτηση και έγκριση στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. 
Η κοινοποίηση της αίτησης απόσπασης του υπαλλήλου στο αρμόδιο τμήμα του Α.Π.Σ. προήλθε έπειτα από συνεννόηση 
του με τους αιρετούς εκπροσώπους των πυροσβεστικών υπαλλήλων στο Συμβούλιο Μεταθέσεων προς έγκαιρη 
ενημέρωσή τους, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της καθυστέρησης της αποστολής των 
αιτήσεων μέσω της υπηρεσιακής οδού προς το αρμόδιο συμβούλιο, γεγονός που τελικά επιβεβαιώθηκε και εκ του 
συγκεκριμένου αποτελέσματος για ακόμη μια φορά. 
Η Ε.Α.Κ.Π. έθεσε αμέσως ζήτημα ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου και παράλληλα πρότεινε να ενημερωθούν 
σχετικά οι Διοικητές των υπηρεσιών, ώστε να μην παρατηρηθεί ξανά το φαινόμενο αυτό και να ελέγχονται αναλόγως 
παρόμοια περιστατικά που εκ των πραγμάτων δημιουργούν πρόβλημα στον υπάλληλο, όταν δεν εξετάζεται στα 
προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια η αίτησή του. 
Στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι ο υπάλληλος καλείται σε απολογία και τελικά τιμωρείται από τη Διοίκησή του με την 
πειθαρχική ποινή του προστίμου των 3/10 του βασικού μισθού μέσω του αποσπάσματος της Ημερήσιας Διαταγής της 8 – 
2 – 2011 της Π.Υ. Φιλιππιάδας, για πειθαρχικά παραπτώματα που ψευδώς του καταλογίζονται και στα οποία ουδέποτε 
υπέπεσε, ενώ η επιβολή της ποινής συνοδεύεται και από προσβλητικούς και ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς που 
αφορούν την προσωπική του υπόσταση. 
Ο υπάλληλος κατηγορείται για υπέρβαση ιεραρχίας και ότι δημιούργησε αναστάτωση στην υπηρεσία του εξαιτίας των 
παρατηρήσεων που δέχτηκε αυτή από το Α.Π.Σ. όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, όταν κοινοποίησε με Fax την αίτηση 
απόσπασης του προς το αρμόδιο τμήμα του Αρχηγείου, στην οποία όμως αναγραφόταν επακριβώς ότι έχει κατατεθεί 
προς τη Διοίκησή του τη συγκεκριμένη ημερομηνία, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και θα αποσταλεί προς 
το αρμόδιο τμήμα υπηρεσιακώς.  
Τα γεγονότα αυτά αναιρούν καταφανέστατα τις κατηγορίες που προσάπτονται στον υπάλληλο για υπέρβαση της 
ιεραρχίας και παραβίαση των διαταγών και του κώδικα αλληλογραφίας της υπηρεσίας και αποδεικνύουν ότι ουδέποτε 
υπέπεσε σε κάποιο παράπτωμα που επισύρει πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με το εσωτερικό νομοθετικό πλαίσιο της 
υπηρεσίας. Αντιθέτως η Διοίκησή του, δεν τον ενημέρωσε ποτέ ως όφειλε, για την αναστάτωση που επικαλείται ότι 
προκλήθηκε στην υπηρεσία του εξαιτίας των παρατηρήσεων που δέχτηκε από το Α.Π.Σ., με αφορμή την κοινοποίηση της 
αίτησης απόσπασής του στο αρμόδιο τμήμα. 
Κύριε Περιφερειάρχη        
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου ως υπεύθυνος συνδικαλιστικός φορέας, έχοντας πρωταρχικό 
καθήκον να προασπίζεται τα δικαιώματα των υπαλλήλων της περιφέρειας, σας ζητά να άρετε την άδικη ποινή που 
επιβλήθηκε στον συνάδελφό μας, στα πλαίσια της δημιουργίας ενός κλίματος σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού που 
επιβάλλεται να υφίσταται ανάμεσα στους υπαλλήλους του Π.Σ. Παράλληλα εκτιμούμε πως θα πρέπει να ελεγχθεί το 
γεγονός της μη προώθησης της αίτησης του συναδέλφου και αν κρίνεται σκόπιμο να διαταχθεί Ε.Δ.Ε. προς διερεύνηση 
των προαναφερομένων. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία που μπορεί να συμβάλλει στην 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης και για το λόγο αυτό ζητάμε μια συνάντηση μαζί σας.                       

 
Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η 

Βλάχος Δημήτριος    Ράπτης Ιωάννης 
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