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ΑΘΗΝΑ 14  Φεβρουαρίου 2013                ΠΡΟΣ:   Κύριο Διοικητή Διοίκησης Π.Υ. Noμού Χανίων  
                                                                                   Πύραρχο Μαραγκάκη Ιωάννη 
 

                                                             Κοιν/ση: 1ον  Υπουργό Δημ. Τάξης & Προστασίας του Πολίτη  
                                                                                    Δένδια Νικόλαο                 
                                                                             2ον  Κο Αρχηγό Π.Σ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο  
                                                                             3ον  Κο Υπαρχηγό Π.Σ. Παπαγεωργίου Βασίλειο 
                                                                             4ον  Κο Γενικό Επιθεωρητή Π.Υ. Νοτίου Ελλάδος  
                                                                                    Αντιστράτηγο Καβέτσο Δημοσθένη   
                                                                             5ον  Κο Δ/τή Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης Αρ\ρχο Αραβιάκη Κωνσταντίνο 
                                                                             6ον  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. -  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Πολιτικούς Φορείς                    
                                                                                    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις - Εργαζόμενους Π.Σ. 
                                 

ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 1ο Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 
 

Κύριε Διοικητή  
Με αφορμή την υπ. αριθμ. 25/7–2–2013 ανακοίνωση της Ε.Υ.Π.Σ. Χανίων, για τα γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στην υπηρεσία του 1ου Π.Σ. Χανίων στις 15–1–2013 και αφορούν το περιστατικό που 
εκδηλώθηκε: 
 Με τη διεξαγωγή της επαναλαμβανόμενης παράτυπης – παράνομης – αυτοσχέδιας εκπαίδευσης του 

προσωπικού, από την Ανθυποπυραγό της υπηρεσίας σας που ήταν ορισμένη ως Αξιωματικός Υπηρεσίας τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία, ενέργεια που προσβάλλει την προσωπική και επαγγελματική υπόσταση των 
συναδέλφων μας, θέτει σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα και παράλληλα πλήττει σε μεγάλο 
βαθμό το κύρος και την υπόληψη της υπηρεσίας μας.  

 Την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της ανωτέρω Αξιωματικού προς υπαλλήλους της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας, που εκφράστηκε με χαρακτηρισμούς που επιδιώκουν την μείωση της 
προσωπικότητας τους, ενέργεια που δεν συνάδει με τον απαιτούμενο αλληλοσεβασμό που επιβάλλεται 
να υφίσταται, ανάμεσα στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.  

 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θεωρεί υποχρέωσή της να επισημάνει τα εξής:   
 Η αρνητική επίδραση που επέφεραν τα γεγονότα στη λειτουργία και διεξαγωγή της Υπηρεσίας, 

επιβεβαιώνεται και από την έκδοση της από 18-1-2013 Ημερήσιας Διαταγής της Υπηρεσίας σας, που 
τονίζει μεταξύ άλλων και την αναγκαιότητα της λήψης κάθε πρόσφορου μέτρου για την υγεία και 
ασφάλεια του προσωπικού κατά την εκπαίδευση του, καθώς και την τήρηση των υπαρχόντων 
κανονισμών και αποφυγή των αυτοσχεδιασμών, με προσωπικά κριτήρια του εκάστοτε εκπαιδευτή. 

 Τα ανωτέρω γεγονότα προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του προέδρου της Ε.Υ.Π.Σ. Χανίων, που 
εκτελούσε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης εκπαίδευσης και προσπάθησε ως εργαζόμενος 
που σέβεται το επάγγελμά του, αλλά και ως συνδικαλιστής όπως είχε υποχρέωση, να προστατεύσει την 
αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των συναδέλφων, ζητώντας την απαρέγκλιτη τήρηση των κανονισμών, την 
λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και 
τον προβλεπόμενο σεβασμό στην προσωπικότητα των υπαλλήλων.    

 Η ενέργειά του αυτή προκάλεσε την αντίδραση της ανωτέρω Αξιωματικού, η οποία εξαπέλυσε εναντίον 
του απαράδεκτη φραστική επίθεση και απειλές, στοχεύοντας στην κατατρομοκράτησή του όπως και των 
παρευρισκομένων υπαλλήλων, εκμεταλλευόμενη τη θέση της και τον βαθμό της.  

Με την υπ. αριθμ. 272 Φ. 216.14/24–1–2013 Διαταγή της Διοίκησης Π.Υ. Νομού Χανίων, διατάχθηκε 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση προς διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.   
 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, έχοντας ως πρωταρχικό καθήκον την προάσπιση των 
δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Π.Σ. καθώς και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων του, ζητά την 
αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης και παράλληλα δηλώνει πως δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί 
οποιαδήποτε επίπτωση σε βάρος του συναδέλφου προέδρου της Ε.Υ.Π.Σ. Χανίων, εξαντλώντας προς τον 
σκοπό αυτό, όλες τις συνδικαλιστικές ενέργειες και δραστηριότητες.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
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Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος 
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