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ΠΡΟΣ: Κο Υπαρχηγό του Π.Σ. Δημοσθένη Γκαβέτσο.
Κοιν/ση:1) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
2) Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής
Ελλάδας

Κύριε Υπαρχηγέ, είναι γνωστά σε όλους μας τα οικονομικά αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί
από τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, καθώς και τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι οικογένειές μας
από την εφαρμογή τους.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, είναι υποχρεωμένη να καταγγείλει για άλλη μια
φορά τους εντεινόμενους αυθαίρετους πειθαρχικούς ελέγχους που ασκούνται από υπηρεσιακούς
παράγοντες εις βάρος συναδέλφων μας, δημιουργώντας σ’ αυτούς επιπρόσθετα οικονομικά προβλήματα.
Μια τιμωρία, ιδίου χαρακτήρα έρχεται να προστεθεί στις τόσες άλλες, αυτή του συνάδελφου
Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, με το επιχείρημα της παράκαμψης ιεραρχίας, όπως επίσης και για
έντονες φωνές προς το επιχειρησιακό κέντρο, σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 24/08/2013 και περί
Ώρα 22:30 στην περιοχή Τ.Κ. Πενταλόφου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Και συγκεκριμένα:
I. Ο συνάδελφος εκείνη την ημέρα ήταν ορισμένος ως οδηγός σε υδροφόρο όχημα το οποίο κλήθηκε
να μεταβεί για πυρκαγιά, στην περιοχή που προαναφέραμε, όταν διαπίστωσε ότι για να
προσεγγίσει στο σημείο της πυρκαγιάς αλλά και για την προστασία των ελαστικών των
οχημάτων, χρειάζονταν η βοήθεια χωματουργικού μηχανήματος για την απομάκρυνση πετρώνβράχων από πετρώδη και κακοτράχαλο χωματόδρομο που οδηγούσε στο συμβάν. Ταυτόχρονα,
και πριν την άφιξη του κ. Διοικητή της Π.Υ. Μεσολογγίου ενημέρωνε, ως όφειλε, τα οχήματα που
μετέβαιναν στο συμβάν για την καλύτερη πρόσβασή τους εκεί. Κατά την άφιξη του συγκεκριμένου
οχήματος στο σημείο της πυρκαγιάς αμέσως ξεκίνησε την δημιουργία εγκαταστάσεων για την
κατάσβεση της. Από τις εγκαταστάσεις αυτές έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον πλήρη
έλεγχο του μετώπου της.
II. Όταν έφτασε ο Διοικητής Π.Υ Μεσολογγίου στην πυρκαγιά προωθήθηκε στο μέτωπο αυτής για
να έχει καλύτερη εικόνα του συμβάντος. Όμως η μορφολογία του εδάφους δεν του επέτρεπε την
επικοινωνία του με το επιχειρησιακό κέντρο όπως και με τα υπόλοιπα οχήματα της πυρκαγιάς
από το φορητό ασύρματο, γι’ αυτό ζήτησε τη βοήθεια του συναδέλφου στο όχημα του οποίου
ήταν εφικτή η επικοινωνία μαζί του, να κατευθύνει τα οχήματα της πυρκαγιάς σύμφωνα με τις
οδηγίες του, αλλά και τις οδηγίες των υπόλοιπων αξιωματικών, που βρίσκονταν στον τόπο του
συμβάντος.
Έτσι προς έκπληξη όλων δυο ημέρες αργότερα μέσω εγγράφου της Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας
ξεκίνησε ο πειθαρχικός έλεγχος του υπαλλήλου ο οποίος κατέληξε σε επιβολή ποινής προστίμου ίσου με
3/10 ενός Μ.Β.Μ.
Κύριε Υπαρχηγέ, δεδομένου ότι:

I.

Ο Διοικητής της Π.Υ. Μεσολογγίου ο οποίος ήταν και επικεφαλής του συμβάντος δεν διαψεύδει
(όπως ξεκάθαρα αποτυπώνει εγγράφως) τα όσα επικαλείται στην απολογία του ο συνάδελφος
Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης.
II. Ο Διοικητής Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας δεν ήταν παρόν στο εν λόγω συμβάν τη συγκεκριμένη
ημέρα για να μπορέσει να έχει πλήρη εικόνα των πεπραγμένων, γεννώντας έτσι το ερώτημα για το
πώς και από πού ακριβώς τεκμκμηριώνεται η διατύπωση του (Περ/κου Δ/τη) «….έχοντας
προσωπική αντίληψη των πεπραγμένων του εν λόγω υπαλλήλου….» σε απόσπασμα ημερησίας
διαταγής της 23/10/2013. Αν η « προσωπική αντίληψη » που επικαλείται ο Διοικητής Π.Δ.Π.Υ.
Δυτικής Ελλάδας απορρέει από την ακρόασή του στον ασύρματο, γεννάται πάλι το ερώτημα γιατί
δεν παρενέβη έγκαιρα για την αποτροπή αυτών των αρνητικών ενεργειών, (όπως ο ίδιος
ισχυρίζεται) από τις οποίες δεν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας μας, για την
ορθή αντιμετώπιση και κατάσβεση πυρκαγιάς.
III.
Ο πειθαρχικός έλεγχος διενεργήθηκε με απευθείας κλήση του εγκαλούμενου σε απολογία, δεν
έγινε ενδελεχής έλεγχος με λήψη καταθέσεων και από τους υπόλοιπους συναδέλφους που
ενεπλάκησαν στο συμβάν ή εκτελούσαν χρέη τηλεφωνητή στο τηλεφωνικό κέντρο της Π.Υ.
Μεσολογγίου, παρότι ο πειθαρχικά ελεγχόμενος συνάδελφος κάνει μνεία σε ορισμένους εξ αυτών,
με ονοματεπώνυμα, προκειμένου έτσι να ενισχύσει την υπερασπιστική του γραμμή, να συμβάλει
στη διαλεύκανση της υποθέσεως του και την διεξαγωγή αντικειμενικών και ασφαλών
συμπερασμάτων και την απονομή δικαιοσύνης.
Κύριε Υπαρχηγέ, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, θεωρεί άδικη την άσκηση
πειθαρχικού ελέγχου και κατ’ επέκταση την τιμωρία του συναδέλφου και έχοντας ως πρωταρχικό
καθήκον την προάσπιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Π.Σ. δίχως διακρίσεις, σας ζητά:
------ Να άρετε την άδικη ποινή που επιβλήθηκε στο συνάδελφο μας, στα πλαίσια της
αμερόληπτης απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και της δημιουργίας κλίματος αλληλοσεβασμού που
επιβάλλεται να υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους του χώρου μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
εκτιμούμε ότι πρέπει να διαταχτεί η διενέργεια Ε.Δ.Ε. προς διευκρίνηση των προαναφερόμενων
κάτι το όποιο έχει ζητήσει μέσω της Δ.Υ αναφοράς παραπόνων του και ο άδικα πειθαρχικά ελεγχόμενος
και τιμωρημένος συνάδελφος μας.
Για την Ε.Α.Κ.Π
Το μέλος του Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
Ζαμπάτης Σπυρίδων

