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Κύριε Περιφερειάρχη
Στις 7/9/2015 συνάδελφός μας που υπηρετεί στην Π.Υ. Μολάων του νομού Λακωνίας,
υπέβαλλε Δ.Υ. αναφορά προς τη Διοίκησή του, ζητώντας κυρίως διευκρινήσεις, για την
πολύωρη καθυστέρηση που υπήρξε σε ότι αφορά την αντικατάστασή του, κατά τη
συμμετοχή σε συμβάν δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του νομού Μεσσηνίας.
Επίσης, ο συνάδελφος περιέγραψε στην αναφορά του και τους κινδύνους που θα
μπορούσαν να προκύψουν για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα και του ιδίου
και του πληρώματος του οχήματος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, λόγω της φυσιολογικής
κόπωσης έπειτα από την πολύωρη συνολική τους εργασία, που περιλάμβανε και την
εκτέλεση της τακτικής υπηρεσίας στην Π.Υ. Μολάων και στη συνέχεια τη συμμετοχή στην
κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Η απάντηση της Διοίκησης της Π.Υ. Μολάων στην αναφορά του υπαλλήλου της,
αναφέρει μεταξύ άλλων και αρκετές ανακρίβειες, όπως για δήθεν ατομική αντικατάσταση
του συγκεκριμένου υπαλλήλου σε παλαιότερο συμβάν, παρότι η αντικατάσταση είχε
πραγματοποιηθεί για το σύνολο των συμμετεχόντων υπαλλήλων της ομώνυμης υπηρεσίας
και έπειτα από πολύωρη συμμετοχή τους σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς.
Κυρίως όμως, μέσω της απάντησης της Διοίκησης της Π.Υ. Μολάων, ο συνάδελφός μας
έρχεται αντιμέτωπος και με έμμεσες απειλές, για ενδεχόμενη πειθαρχική δίωξη και
τιμωρία για πειθαρχικό παράπτωμα.
Κύριε Περιφερειάρχη
Ο συνάδελφός μας με την αναφορά του, άσκησε το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμά
του και εξέθεσε τους προβληματισμούς του προς τη Διοίκηση, για βασικά θέματα που
αφορούν την εκτέλεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του επιχειρησιακού έργου. Άλλωστε
σύμφωνα και με τις υπ. αριθμ. 32410 Φ. 290.1/22-6-2009 και 36642 Φ. 290.1/10-7-2009
Διαταγές Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, προκύπτει ως πρώτιστο μέλημα της
υπηρεσίας μας, η προστασία της ζωής και της υγείας του προσωπικού του Π.Σ.
Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση του συναδέλφου μας από τη Διοίκηση του, δεν συμβάλλει
στη δημιουργία του απαιτούμενου κλίματος σεβασμού, αλληλοκατανόησης και καλής
συνεργασίας, ανάμεσα στους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Π.Σ.
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Επίσης, η γενικότερη συμπεριφορά της Διοίκησης της Π.Υ. Μολάων έχει προκαλέσει
αναστάτωση και σε αρκετούς συναδέλφους της ομώνυμης υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, έχει
υποβληθεί αντίστοιχη Δ.Υ. αναφορά και από άλλο συνάδελφο για τους ίδιους λόγους, ενώ
η πλειοψηφία των μονίμων υπαλλήλων, αιφνιδίως, έχει υποβάλλει κατά το χρονικό
διάστημα των τελευταίων 10 ημερών, αιτήσεις για αποσπάσεις σε άλλες πυροσβεστικές
υπηρεσίες. Με λίγα λόγια έχει διαταραχθεί το ομαλό κλίμα που επιβάλλεται να υπάρχει
κατά τη λειτουργία της υπηρεσίας.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την παρέμβασή σας, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η
ομαλή λειτουργία της Π.Υ. Μολάων, με την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων του
προσωπικού με τη Διοίκησή του, όπως απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία και της
συγκεκριμένης υπηρεσίας.
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