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τρίτος χρόνος μνημονίων

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Στη διάρκεια της εδώ και τρία χρόνια κατοχής, εμείς 
«οι μη προνομιούχοι» αυτής της χώρας υπεστήκαμε 
μια πρωτοφανής αγριότητα επίθεση στην καθημερι-
νότητά μας, η οποία μας βύθισε σε συνθήκες εξαθλί-
ωσης. Οι διαχειριστές της κρίσης και οι τοποτηρητές 
της Τρόικας, από την πρώτη στιγμή στοχοποίησαν 
ιδιαίτερα τους ένστολους, «τους μη παραγωγικούς» 
που σαφώς και τους θεώρησαν ως μετέχοντες του 
«μαζί τα φάγαμε».
Από το πρώτο «εθνοσωτήριο μνημόνιο» οι πενιχρές 
αποδοχές μας τέθηκαν στην προκρούστεια κλίνη, 
επιδόματα, δώρα περικόπηκαν. Ήταν μόνο η αρχή, 
τα «προεκλογικά λόγια» περί προστασίας περαιτέ-
ρω των ένστολων, αποδείχτηκαν, λόγια «θερινής 
νυχτός» και η περαιτέρω εκτέλεση συνεχίστηκε.
Το τελευταίο μνημόνιο αποδείχτηκε πραγματικός 
οδοστρωτήρας, τσεκούρωσε άγρια ότι είχε απομείνει 
από το φτωχοκάματό μας και μάλιστα με αναδρομι-
κότητα 5 μηνών. Το 2013 μας βρήκε με εξαθλιωμένο 
εισόδημα, με τα χαράτσια της ΔΕΗ, την υπέρογκη 
φορολόγηση, τα τέλη, τις έκτατες εισφορές. Προ-
σέθεσε ένα ακόμα πιο άθλιο σύστημα κοινωνικών 
παροχών, που πλέον πρέπει να πληρώνεις για τα 
πάντα.
Η ζωή μας πλέον βρίσκεται πλέον σε εξαθλίωση, με 
πολλούς από τους οικείους μας, τους νεότερους σε 
ανεργία, τους γηραιότερους σε καθεστώς συντάξε-
ων πείνας. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε βαθιά 
ύφεση, σε κατάσταση «εθνικής μελαγχολίας», με 
το βιοτικό επίπεδο να επιστρέφει πολλές δεκαετίες 
πίσω. Η πατρίδα μας συνεχίζει να βρίσκεται στο ερ-
γαστήριο του διεθνούς λόμπι των κερδοσκόπων, ως 
το πειραματόζωο του νέου μεσαίωνα..
Με την έναρξη της μνημονιακής κατοχής, κάποιοι 
από εμάς αρθρώσαμε «αντιμνημονιακό λόγο» και 
καλέσαμε σε αγώνα, το παλέψαμε. Βγήκαμε στο 
δρόμο του αγώνα και της διαμαρτυρίας. Αρθρώσα-
με λόγο αντίστασης στην βαρβαρότητα της Τρόικας. 
Δυστυχώς δεν ήμασταν τόσο πολλοί όσο έπρεπε. 
Πολλοί από εμάς δεν πίστεψαν ότι η φωτιά θα έφθα-
νε τόσο γρήγορα στο σπίτι μας.
Πολλοί από εμάς δεν προσπαθήσαμε να σηκωθού-
με από τον καναπέ μας.
Πολλοί μας κατηγόρησαν ότι κινδυνολογούσαμε, 
μας κατηγόρησαν ότι πολιτικολογούμε, ότι αλλαξο-
πιστήσαμε, ότι, ότι, ότι..
Μέχρι που ήρθε και το τελευταίο χαρτάκι της μισθο-

δοσίας του Γενάρη του 2013 που χτυπήθηκε και το 
άβατο «του βασικού μισθού» και μάλιστα αναδρο-
μικά. Και σιγά σιγά άρχισε να γίνεται κατανοητό ότι 
δεν υπάρχει έλεος και πολλοί κατάλαβαν ότι η αντι-
μνημονιακή φωνή μας, απλά αποτύπωνε την σκλη-
ρή πραγματικότητα.
Δυστυχώς το Σωματείο, δεν ασκεί ούτε πολιτική 
ούτε έχει «υπερόπλα» για να αποτρέπει πολιτικές 
επιλογές. Το Σωματείο είναι η φωνή, η σημαία που 
ορθώνεται στον διαρκή αγώνα ενάντια σε ότι επι-
βουλεύεται τα δίκαια των μελών του. Η σημαία αυτή 
όμως χρειάζεται το στρατό της, την ολότητα των 
μελών της, μαζί στις αγωνιστικές δράσεις. Αυτό εί-
ναι το υπερόπλο της. Η μαζικότητα, η συμμετοχή, 
η δράση αυτά είναι η άμυνά μας στην βαρβαρότητα 
των μνημονίων που πυροβολούν τη ζωή μας.
Οι Πυροσβέστες, έχουν ιστορική παρακαταθήκη 
σε κοινωνική δράση. Ο καθημερινός αγώνας με τα 
ακραία στοιχεία της φύσης και πολλές φορές με τον 
ίδιο το θάνατο είναι το δυνατό εφόδιο τους και για 
τη συνδικαλιστική τους δράση, τη δυναμική μετοχή 
τους στον κοινωνικό αγώνα. Η ενεργοποίησή μας 
σε μια τροχιά αγώνα, μπορεί να σταματήσει τον κα-
τήφορο, για να κερδίσουμε πάλι τη ζωή μας, το δι-
καίωμα να ελπίζουμε ότι το αύριο θα είναι καλύτερο.

Το λάθος που πληρώνουμε...
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κανόνες υγείας και ασφάλειας...
άγνωστες λέξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα

Διανύοντας τη φετινή θερινή αντιπυρική περίοδο, το 
πυροσβεστικό προσωπικό σε όλη τη χώρα, έδωσε 
και αυτή τη χρονιά τη δύσκολη μάχη για την προ-
στασία της χώρας από την πύρινη λαίλαπα. Αγώ-
νας που γίνεται με τις γνωστές πλέον ελλείψεις και 
δυσκολίες υπό το βάρος της δεινής οικονομικής κα-
τάστασης που βιώνει η πατρίδα μας, τα τελευταία 
μνημονιακά χρόνια.
Πέρα όμως από τα παραπάνω, το πυροσβεστικό 
προσωπικό και αυτή τη χρονιά έδωσε τη μάχη του 
όχι δυστυχώς χωρίς απώλειες, χωρίς να έχει ληφθεί 
καμία ειδική μέριμνα για τη θεσμοθέτηση κανόνων 
και υγείας και ασφάλειας, αλλά ούτε καν να εφαρμό-
ζονται σε αυτό οι γενικοί κανόνες που έχουν νομοθε-
τηθεί προς τούτο. Συγκεκριμένα με το Ν.3144/2003 
(ΦΕΚ 111) τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα, «νομο-
θετικά τουλάχιστο» υπό την προστασία του «περί 
Υγιεινής και Ασφάλειας Νομοθετικού Πλαισίου». 
Σύμφωνα με αυτό, διαχωρίζονται οι δράσεις του πυ-
ροσβεστικού προσωπικού σε συνήθεις δραστηριό-
τητες, που γίνονται στα πυροσβεστικά καταστήματα 
(διαμονή, διοικητικές εργασίες, κλπ) και δραστηρι-
ότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, 
που γίνονται έξω από τους χώρους των εγκαταστά-
σεων του Π.Σ. και έχουν να κάνουν με το κυρίως 
επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, 
δραστηριότητες με εξαιρετικά μεγάλη επικινδυνότη-
τα και ανθυγιεινότητα.
Η νομοθετική πρόβλεψη για τις μεν «συνήθεις δρα-
στηριότητες» επιτάσσει να λαμβάνονται υπόψη 
τα γενικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για τις δε 
«δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαι-
τερότητες» ορίζει ότι πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά 
Διατάγματα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων 
προς άρση ή τουλάχιστον μείωση της επικινδυνό-
τητάς τους.
Ασθμαίνοντας, μετά από τρία χρόνια ιδρύθηκε στο 
Α.Π.Σ η «Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας» με 
αποστολή το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Συ-
στήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στο οποίο θα λαμ-
βάνονται υπόψη όλες οι δραστηριότητες του προ-
σωπικού συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, προκειμένου 
να καθοριστούν κατάλληλες διαδικασίες για την ελα-
χιστοποίηση των κινδύνων που πηγάζουν από αυ-
τές.
Μετά από δύο χρόνια, το 2008 η συγκεκριμένη Διεύ-
θυνση εκπόνησε σχέδιο Π.Δ. για τα μέτρα ΥΑΕ κατά 
τις επιχειρήσεις (όπου διασαφηνίζεται και το ποιες 

είναι οι δραστηριότητες αυτές), το οποίο εγκρίθηκε 
τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, υπογράφηκε από 
αρμόδιους Υπουργούς, πέρασε από την Νομοπα-
ρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά φρένα-
ρε από την μη συνυπογραφή του από τον Υπουργό 
Οικονομικών, λόγω την προξενούμενης οικονομικής 
επιβάρυνσης(περί τις 100.000 ευρώ).
Πέντε χρόνια μετά, ουδεμία εξέλιξη σημειώθηκε, δεί-
χνοντας την ξεκάθαρη περιφρόνηση της Πολιτείας 
στο έργο και την προσφορά του Πυροσβέστη στη 
χώρα μας.
Με παρέμβασή της στις 23/7, η ΕΑΠΣ προς τον κ. 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης μεταξύ των άλλων του 
επεσήμανε: «Εκτός από την προαναφερθείσα ολι-
γωρία να θεσπιστούν μέτρα για τις δραστηριότητες 
που παρουσιάζουν εγγενείς δραστηριότητες, μέχρι 
σήμερα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν 
περί ΥΑΕ σύμφωνα με το Ν.3144/2003 και όπως 
αυτές κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3850/2010 και 
έχουν να κάνουν με τις «συνήθεις δραστηριότητες». 
Δηλαδή παρά την επιταγή του νόμου, παραμένουν 
«άγνωστες λέξεις» για το Πυροσβεστικό Σώμα :
- Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας
- Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
- Η σύσταση Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας 
Πρόληψης
- Η γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την ερ-
γασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων
- Η τήρηση Ιατρικού Φάκελου για κάθε εργαζόμενο, 
που να περιέχει και το ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελ-
ματικού Κινδύνου, όπως η παρ.9 του άρθ. 18 του 
Ν.3850/2010 ορίζει, καθώς και κάθε άλλη προβλε-
πόμενη διαδικασία ή αρχείο.
Πέρα από τις όποιες προβλεπόμενες διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τον «ερ-
γοδότη» αυτό που είναι κυρίαρχο είναι η συνεχιζό-
μενη διαχρονική «πολιτειακή» αδιαφορία για τη δη-
μιουργία ενός Σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Πυροσβε-
στικού Προσωπικού. Οι Πυροσβέστες με υψηλό αί-
σθημα καθήκοντος, με επαγγελματισμό και παρά τις 
ελλείψεις και τη μνημονιακή ασφυξία προασπίζουν 
όσο μπορούν την πολιτική προστασία της χώρας. 
Χρειάζεται και η Πολιτεία όμως να πράξει το δικό 
της καθήκον. Ο ασφαλής Πυροσβέστης, θα μπορεί 
με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα να εγγυάται την 
Ασφάλεια αυτών των οποίων τάχθηκε να προασπί-
ζεται».
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Η ανεξέλεγκτη χρήση της φωτιάς, μετατρεπόμενη 
σε πυρκαγιά, αποτελεί σήμερα διαπιστωμένα από 
τα  οργανωμένα κράτη, έναν από τους κορυφαίους 
κινδύνους της πολιτικής προστασίας τους. Ενίοτε δε 
μετατρέπεται σε δολοφονικό μέσο που στρέφεται 
εναντίον της  ίδιας  της ανθρώπινης ζωής, με τραγι-
κά αποτελέσματα.
Η προσπάθεια σε όλο τον  κόσμο από τα κράτη - 
πρόνοιας  είναι μέσω ενός πλέγματος φορέων και 
μέσων να μειώνουν τους κινδύνους από τις πυρ-
καγιές, αλλά παράλληλα να διατηρούν και αποτε-
λεσματικά  Πυροσβεστικά Σώματα για να αντιμε-
τωπίζουν τις εκραγείσες πυρκαγιές, μειώνοντας τα 
καταστροφικά τους αποτελέσματα.
Δυστυχώς πολλές φορές η μάχη με τις αδηφάγες 
φλόγες  δεν είναι  νικηφόρα. Η διεθνή στατιστική δεί-
χνει ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων σε όλο τον 
κόσμο, που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιών. 
Η τελευταία παρουσίαση στατιστικών για το θέμα 
προέρχεται από το δελτίο διεθνής στατιστικής πυρ-
καγιών (2011), της G. A.,της  διεθνής ασφαλιστικής 
"think tank "σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.
Όπως αναφέρεται στον σχολιασμό της παρουσία-
σης, αναφορικά  με τον αριθμό  θανάτων που οφεί-

λονται σε πυρκαγιά,  η Σιγκαπούρη παρουσιάζει  το 
χαμηλότερο ποσοστό, ενώ στις  περισσότερες χώ-
ρες υπάρχει μιά μακροπρόθεσμη τάση βελτίωσης 
της κατάστασης. Επίσης όπως προκύπτει από τη 
μελέτη, τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν  υψηλότερο μέσο ποσοστό θνησιμότητας εξ 
αιτίας πυρκαγιών από τα κράτη  μη μέλη. Τα στοι-
χεία που προέρχονται τόσο από την  WFSC, όσο 
και την WHO δείχνουν, ότι στη Δυτική και της Κε-
ντρική Ευρώπη από το 2006 έως το 2008  το πο-
σοστό, ήταν από  0,5 έως 1,5 θάνατοι ανά 100.000 
άτομα, ενώ ο μέσος όρος για μια περιοχή από 13 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ευρασίας 
κράτη ήταν περίπου 5 θάνατοι ανά 100.000 άτομα  
Πάντως η απλή και μόνο ανάγνωση των στοιχείων, 
δείχνει ότι ο φόρος αίματος εξαιτίας των πυρκαγιών 
είναι βαρύς. Και σαφώς δίνει σαφή το μήνυμα για 
την ανάγκη ενίσχυση  σε διεθνές επίπεδο των πολι-
τικών πυροπροστασίας,  αλλά και την ενίσχυση των 
φορέων πυρόσβεσης.. Δυστυχώς σε αυτόν τον κα-
τάλογο και η χώρα μας  παρουσιάζει, να έχει καλή 
σειρά.

φονικές πυρκαγιές

Ποσοστό της θνησιμότητας λόγω πυρκαγιών 
σε αναγωγή ανά 100.000 άτομα

Αριθμός θανάτων λόγω πυρκαγιών
2006 - 2007 - 2008
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Δείχνοντας  δυστυχώς ότι τα ζητήματα  πυροπρο-
στασίας - πυρόσβεσης έχουν ακόμα πολύ δρόμο 
για να καταστούν αποτελεσματικά τουλάχιστον για 
το καίριο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Βέ-
βαια ειδικά στη χώρα μας, δεν χρειάζεται να δούμε 

τους αριθμούς για να το κατανοήσουμε.
Η καθημερινή δραστηριότητα του Πυροσβεστικού 
Σώματος, χειμώνα - καλοκαίρι δείχνει πόσο ο κίνδυ-
νος της καταστροφικής μανίας της πυρκαγιάς είναι 
απτός στην καθημερινότητά μας.

συζήτηση για τον πυροσβεστικό εθελοντισμό

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιή-
θηκε κοινή συνεδρίαση των προεδρείων της Ένω-
σης Αξιωματικών ΠΣ και της Πανελλήνιας Ένωσης 
Εθελοντών ΠΣ στην οποία συζητήθηκε το συνολικό 
πλέγμα του πυροσβεστικού εθελοντισμού. Την συ-
νάντηση ιδιαίτερα απασχόλησε:

- Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του 
νέου Νόμου (Ν.4029/2011), καθώς και στις εσωτε-
ρικές αγκυλώσεις στο ΠΣ, οι οποίες υποβαθμίζουν 
τον θεσμό, μειώνουν την αποτελεσματικότητα των 
υπαρχόντων Εθελοντών και λειτουργούν ανασταλτι-
κά στην προσέλευση συμπολιτών μας να ενταχθούν 
στην πυροσβεστική οικογένεια.
- Η αναγκαιότητα να προωθηθεί ο θεσμός του Εθε-
λοντή Πυροσβέστη και η επέκτασή του ακόμα και 
στα δυσπρόσιτα σημεία της χώρας μας Εθελοντι-
κών Πυροσβεστικών Κλιμακίων
- Η χωρίς πιστοποίηση και πέρα από τον επιχειρη-
σιακό σχεδιασμό του ΠΣ, δράση εθελοντικών ομά-
δων.
- Η ανάπτυξη του δικτύου των Εθελοντικών Πυρο-
σβεστικών Κλιμακίων, ανά την επικράτεια, διότι από 
το μοντέλο αυτό απορρέει αποκλειστικό όφελος και 
για της τοπικές κοινωνίας και για το ίδιο το ΠΣ, το 
οποίο θα μπορέσει σχεδόν ανέξοδα να επεκτείνει 
δραστικά την επιχειρησιακή του εμβέλεια.
Η ΕΑΠΣ αναγνωρίζει την χρόνια παθογένεια των 
προβλημάτων, επιζητώντας κοινές δράσεις. 
Κοινή διαπίστωση και των προεδρείων ήταν:

Ο Θεσμός του «Εθελοντή Πυροσβέστη» είναι σημα-
ντικός για το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα χρήσιμος 
για το ΠΣ, για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει ευρύ-
τερα γνωστός και να αυξηθεί ο αριθμός των προ-
σερχόμενων σε αυτόν. Ο νέος Νόμος (Ν.4029/2011) 
καθορίζει επακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας του 

εθελοντισμού, για τον λόγο αυτό απαιτείται όλα τα 
στελέχη του ΠΣ να τον γνωρίζουν και να τον εφαρ-
μόζουν πιστά, χωρίς αποκλείσεις και προσωπικές 
ερμηνείες. Αναγνωρίζεται η ανιδιοτέλεια του «Εθε-
λοντή Πυροσβέστη», στηρίζεται η παρουσία του στο 
Π.Σ. και επισημαίνεται η αναγκαιότητα βελτίωσης 
των συνθηκών και των συμπεριφορών, προς αυτόν, 
εντός της Υπηρεσίας. Η ίδρυση Εθελοντικών Πυρο-
σβεστικών Κλιμακίων ανά την επικράτεια (σύμφωνα 
με όσα ο νόμος ορίζει) πρέπει να αποτελέσει άμε-
ση προτεραιότητα για το ΠΣ, διότι αυτό αποτελεί 
ένα σύγχρονο διεθνές μοντέλο, με το οποίο σχεδόν 
ανέξοδα δύναται να επεκταθεί η επιχειρησιακή δυ-
νατότητα και να καλυφθούν δυσπρόσιτες περιοχές, 
τις οποίες οι επαγγελματικές υπηρεσίες αδυνατούν 
να υποστηρίξουν αποτελεσματικά. Εκτός ΠΣ δεν 
νοείται ουσιαστικός, σύγχρονος και αποτελεσματι-
κός πυροσβεστικός εθελοντισμός και δεν πρέπει να 
συγχέεται η ιδιότητα και η επιχειρησιακή δυνατότητα 
του με τις δράσεις άλλων ομάδων, οι οποίες δρουν 
αυτόνομα εκτός επιχειρησιακού ελέγχου του ΠΣ, με 
αποτέλεσμα να εγκυμονούνται κίνδυνοι τόσο για 
τους ίδιους, όσο και για τους πολίτες.
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Ένα μικρό οδοιπορικό για την πορεία των πυ-
ροσβεστικών ταμείων μετά την ένταξή τους στο 
ΤΕΑΠΑΣΑ.

Όταν το 2008 αποφασίστηκε η ενοποίηση των Επι-
κουρικών Ταμείων του Πυροσβεστικού Προσωπικού 
(ΕΤΥΠΣ -ΤΑΥΠΣ) με αυτά της ΕΛ.ΑΣ. η ΕΑΠΣ είχε 
εκφράσει την ουσιαστική της διαφωνία στην συγκε-
κριμένη πολιτική επιλογή προς όλες τις κατευθύν-
σεις. Χαρακτηριστικό είναι το κείμενο που είχε απο-
σταλεί προς την κυβέρνηση και τα κόμματα, τότε που 
συνόψιζε την θέση της ως εξής: «…Η συγκεκριμένη 
ρύθμιση ισοπεδώνει κάθε έννοια δικαίου, βάζοντας 
ταφόπλακα στην αυτοτέλεια, αυτονομία και αυτοδια-
χείριση των Υγειών ταμείων μας.
Παρά τη δημόσια, σαφή και κατηγορηματική διαβε-
βαίωση του Υπουργού Εσωτερικών (σε συνάντηση 
του με το Δ.Σ. της ένωσης μας την 11-11-2007) για 
την διασφάλιση της αυτονομίας των Ταμείων μας, με 
το παραπάνω νομοσχέδιο για την ασφαλιστική με-
ταρρύθμιση, ενοποιούνται τα Ταμεία μας με αυτά της 
ΕΛ.ΑΣ. σε ένα με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥ-
ΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑΠΑΣΑ).
Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, δεν εξετάσθηκε κα-
θόλου η οικονομική και οργανωτική ανομοιογένεια 
του ΤΑΥΠΣ με τα υπόλοιπα προς ενοποίηση Ταμεία, 
ενώ το τραγικότερο είναι η ενοποίηση του ΕΤΥΠΣ, 
ταμείου με πόρους μόνο και αποκλειστικά από τον 
ιδρώτα των Πυροσβεστών, με άλλα Ταμεία που πα-
ρέχουν κύρια ασφάλιση (π.χ.ΤΑΑΣ). Η πάγια και 
κεντρική μας θέση παραμένει η πλήρη διατήρηση 
της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των Ταμείων μας 
ΕΤΥΠΣ και ΤΑΥΠΣ όπως είναι μέχρι και σήμερα. Συ-
γκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρουμε:

ΤΟ ΕΤΥΠΣ
• Αποτελεί πρόσθετη επικουρική ασφάλιση.
• Οι πόροι του είναι αποκλειστικά από τις εισφορές 
των πυροσβεστικών και πολιτικών υπαλλήλων από 
την κατάταξη τους μέχρι και την διαγραφή τους
• Δεν έχει κανένα κοινωνικό πόρο, ούτε εργοδοτική 
εισφορά.
• Οι ισολογισμοί του, την τελευταία 15ετια είναι πλε-
ονασματικοί
• Δεν έχει έξοδα στέγασης και λειτουργικά έξοδα
• Το ΤΑΑΣ με το οποίο ενοποιείται είναι τελείως 
ανόμοιο, καθώς παρέχει κύρια ασφάλιση προνοίας 
πρόσθετη επικουρική ασφάλιση

ΤΟ ΤΑΥΠΣ
• Τα λειτουργικά του έξοδα είναι ελάχιστα.
• Το μέρισμα που χορηγεί είναι μεγαλύτερο σε σχέση 
αυτό του ΤΑΥΑΠ και ΕΤΕΧ για τους παλιούς ασφα-
λισμένους.
• Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κατώτερη χορηγού-
μενη σύνταξη με τα υπόλοιπα ταμεία
• Οι ισολογισμοί του είναι πλεονασματικοί.
• Η σχέση ασφαλισμένων συνταξιούχων είναι τελεί-
ως ανόμοια μεταξύ των ταμείων
ΤΑΥΑΠ =1,3686
ΕΤΕΧ= 1,27466
ΤΑΥΠΣ = 2,5365
• Το ΤΑΥΠΣ έχει μηχανοργανωθεί, μετέχει στο ΔΙΑΣ 
Α.Ε. και ταυτοποιείται με το Γ.Λ.Κ. και τη Διαχείριση 
Χρηματικού του Π.Σ.
• Οι 3000 μέτοχοι, παλαιοί ασφαλισμένοι, έχουν ει-
σφορές μόνο δικές τους.
Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι από το 1984 
μέχρι και σήμερα τα Ταμεία της ΕΛΑΣ δεν έχουν να 
καταφέρει να ενοποιηθούν μεταξύ τους.. 
Πέρα από την ανακολουθία αλλά και τη λανθασμένη 
επιλογή της ενοποίησης τελείως ανόμοιων ταμείων, 
ακόμα και σε αυτή τη δυσμενή εξέλιξη, καθορίζονται 
δυσμενείς, άνισοι και υποτελικοί όροι αναφορικά με 
την εκπροσώπησή του πυροσβεστικού προσωπι-
κού στα νέα όργανα του νέου Ταμείου.
• Στο 9 μελές Δ.Σ. του νέου ταμείου προβλέπεται, 
στα μεν 4 υπηρεσιακά μέλη του, μόνο 1 από το Π.Σ. 
ενώ στα 4 μέλη εκπροσώπων, πάλι μόνο 1 από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις του Π.Σ. Τουλάχιστο θα 
έπρεπε να είναι 1 από την ΕΑΠΣ, 1 από την ΠΟ-
ΕΥΠΣ και 1 από την ΠΕΑΠΣ
• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προβλέπεται να είναι από 
την ΕΛ.ΑΣ και όχι ούτε έστω εκ περιτροπής με αντί-
στοιχο του Π.Σ.
• Τουλάχιστον στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για ζητή-
ματα του Π.Σ. θα πρέπει να προβλέπεται εισηγητής 
ο Προιστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος, (Γ΄Τμή-
μα Παροχών), ο οποίος θα πρέπει να είναι στέλεχος 
του Π.Σ.
• Είναι απαράδεκτο η πρόβλεψη πρόσληψης προ-
σωπικού από τα Ταμείο καθώς θα βαρύνει με επι-
πλέον έξοδα και θα καταστήσει τον μέτοχο σε εργο-
δότη.
• Σε κάθε δε περίπτωση είναι εξίσου απαράδεκτο 
να μη γίνεται πρόβλεψη για αναλογική συμμετοχή 
αναλόγως των μετόχων ανά ταμείο στα έξοδα του 
νέου Ταμείου.

οι εξελίξεις στα πυροσβεστικά επικουρικά ταμεία
του ΤΕΑΠΑΣΑ
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• Πέρα από τις υπόλοιπες οργανωτικές αστοχίες του 
νομοσχεδίου το ουσιαστικό χτύπημα στην αυτονο-
μία της επικουρικής μας ασφάλισης, δίνεται με το 
τελευταίο του άρθρο όπου ξεκάθαρα αναφέρεται η 
πρόθεση του νομοθέτη: 
«Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαμέσου των Τομέων του και του 
κλάδου υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο των 
εντασσόμενων Ταμείων και υπεισέρχεται στα δικαι-
ώματα και υποχρεώσεις αυτών. ..Με απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί-
ας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, οικονο-
μική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, δύνανται να τροποποιούνται οι ισχύ-
ουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Επικουρι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κλάδου υγείας 
του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλά-
δο.» η οποία και συνολικά είναι απαράδεκτη.»
Δυστυχώς τότε η φωνή μας δεν εισακούστηκε και 
προχώρησε η ενοποίηση. Στα 6 σχεδόν χρόνια λει-
τουργίας των Ταμείων μας, υπό το ενιαίο ΤΕΑΠΑΣΑ, 
δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η αρνητική θέση μας στην 
ενοποίηση. Αυξήθηκε το λειτουργικό κόστος και των 
δύο Ταμείων μας. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακά-
τω στοιχεία:
- Το 2007 τελευταίο έτος της αυτονομίας των Ταμεί-
ων μας, το λειτουργικό κόστος ΕΤΥΠΣ-ΤΑΥΠΣ ήταν 
38.820
- Το 2009 που ήταν η πρώτη «πλήρης» χρονιά λει-
τουργίας τους υπό του ΤΕΑΠΑΣΑ, το λειτουργικό 
κόστος ανήλθε στα 156.950 ενώ για τα επόμενα 
χρόνια το λειτουργικό κόστος ανήλθε ως εξής:
- Το 2010 στα 101.550
- Το 2011 στα 135.600
- Το 2012 στα 87.500
Η αστυνομική πλειοψηφία της Διοίκηση του ΤΕΑΠΑ-
ΣΑ, στα χρόνια αυτά ουδεμία ουσιαστική πρωτοβου-
λία έλαβε για τα ταμεία μας, τόσο στην αξιοποίηση 
της περιουσίας τους, όσο και προς την κατεύθυνση 
της εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (π.χ. κοινωνικού), 
εν αντιθέση με τα αντίστοιχα Ταμεία της ΕΛ.ΑΣ.
Κώφευσε στις κατά καιρούς παρεμβάσεις μας, όταν 
ακόμα και λίγο προ του PCI, είχαμε ζητήσει να γί-
νουν επενδύσεις μηδενικού ρίσκου, πέρα της απλής 
εναπόθησης των αποθεματικών στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, ώστε να είχε περισωθεί έστω και ένα πο-
σοστό τους από το ληστρικό κούρεμα.
Αλλά και εν συνεχεία, έστω και για τα εναπομείναντα 
του κουρέματος αποθεματικά μας, ουδεμία στρατη-
γική αναπτύχθηκε από τη Διοίκηση, που να δείχνει 
ενδιαφέρον και μέριμνα για τη βιωσιμότητα τους στο 
μέλλον. Οι όποιες επιλογές και μέριμνες έχουν ως 
σκοπό τα αντίστοιχα Ταμεία της ΕΛ.ΑΣ. μετατρέ-
ποντας τα αντίστοιχα Πυροσβεστικά στον «φτωχό 
συγγενή του ΤΕΑΠΑΣΑ». Παράλληλα το τελευταίο 
διάστημα παρατηρήθηκαν πρωτοβουλίες από το 

έτερο Σώμα, διατάραξης της διοικητικής ισορροπίας 
μεταξύ των στελεχών των δύο Σωμάτων που υπη-
ρετούν στο ΤΕΑΠΣΑ.
Τον Γενάρη του 2013, σε κοινή σύσκεψη ΕΑΠΣ - 
ΠΟΕΥΠΣ και ΠΕΑΠΣ, εκπροσωπώντας το εν ενερ-
γεία και εν αποστρατεία πυροσβεστικό προσωπικό 
διαμόρφωσαν ένα κοινό πλαίσιο θέσεων για τα ζη-
τήματα των πυροσβεστικών ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ, 
αποστέλλοντας τις στη Διοίκηση του. Αρχικώς διατυ-
πώθηκε ότι οι οποιεσδήποτε προτάσεις για νομοθε-
τικές αλλαγές στο σύστημα εισφορών ή δικαιούμε-
νων παροχών θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μια 
ουσιαστικής και ολοκληρωμένης μελέτης επαρκώς 
και αναλογιστικώς τεκμηριωμένης. 
Κοινή διαπίστωση, αποτέλεσε ότι το ουσιαστικό 
πλήγμα στην βιωσιμότητα του Ταμείου μας, ήταν το 
ληστρικό P.S.I. που υφάρπαξε το μεγαλύτερο μέρος 
των αποθεματικών του και οδήγησε στη σημερινή 
κατάσταση. Έτσι σαφώς η μόνη δίκαιη πρόταση 
βιωσιμότητας, είναι η αναπλήρωση των χρημάτων 
μας από τους υπαίτιους της μνημονιακής αυτής αρ-
παγής του υστερήματος των συναδέλφων.
Πολιτική που όμως σαφώς και στα πλαίσια της τροι-
κανής κυριαρχίας της χώρας μας δεν είναι άμεσα 
εφικτή, αλλά πρέπει να παραμένει ως στόχος τόσο 
του συνδικαλιστικού κινήματος όσο και του ΤΕΑΠΑ-
ΣΑ. Σαφώς και το ζητούμενο παραμένει να υπάρχει 
κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, που να εξασφα-
λίζει στους εργαζόμενους ότι το υστέρημά του, που 
επενδύει στα Επικουρικά Ταμεία, θα διασφαλίζεται 
και θα πολλαπλασιάζεται με πραγματική τιμαριθμική 
αύξηση, ανάλογη των αναγκών των εργατικών λαϊ-
κών οικογενειών μας.
Πέρα από τα παραπάνω, στις σημερινές συνθήκες 
της μισθολογικής μας εξαθλίωσης, οποιαδήποτε αύ-
ξηση εισφορών, είναι απαγορευτική για τα πενιχρά 
εισοδήματα των συναδέλφων, γι αυτό και μας βρί-
σκει αντίθετους. Μετά από την τελευταία επιδρομή 
μειώσεων στο εισόδημά μας, επήλθε άμεσα ουσι-
αστική αλλαγή στον υπολογισμό του δικαιούμενου 
εφάπαξ των συναδέλφων. Στα πλαίσια της δικαιο-
σύνης και της αναλογικότητας προτείνουμε:



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

10

στόχος τόσο του συνδικαλιστικού κινήματος όσο και 
του ΤΕΑΠΑΣΑ. Σαφώς και το ζητούμενο παραμένει 
να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, που 
να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους ότι το υστέρημά 
του, που επενδύει στα Επικουρικά Ταμεία, θα δια-
σφαλίζεται και θα πολλαπλασιάζεται με πραγματική 
τιμαριθμική αύξηση, ανάλογη των αναγκών των ερ-
γατικών λαϊκών οικογενειών μας.
Πέρα από τα παραπάνω, στις σημερινές συνθήκες 
της μισθολογικής μας εξαθλίωσης, οποιαδήποτε αύ-
ξηση εισφορών, είναι απαγορευτική για τα πενιχρά 
εισοδήματα των συναδέλφων, γι αυτό και μας βρί-
σκει αντίθετους. Μετά από την τελευταία επιδρομή 
μειώσεων στο εισόδημά μας, επήλθε άμεσα ουσι-
αστική αλλαγή στον υπολογισμό του δικαιούμενου 
εφάπαξ των συναδέλφων. Στα πλαίσια της δικαιο-
σύνης και της αναλογικότητας προτείνουμε:
α. για όσους συναδέλφους συνταξιοδοτήθηκαν πριν 
την 1-8-2012 και η πράξη απονομής του εφάπαξ 
δεν εκδόθηκε, το δικαιούμενο εφάπαξ να αναλογεί 
σε αυτό που αντιστοιχεί κατά την ημερομηνία δια-
γραφής του από το ΠΣ
β. για όσους συναδέλφους συνταξιοδοτούνται μετά 
την 31-7-2012 το δικαιούμενο εφάπαξ να καθορίζε-
ται από τρία τμήματα:
• Το πρώτο τμήμα να προσδιορίζεται για τα έτη 
ασφάλισης έως και 31-7-2012 και επί των αποδο-
χών επί των οποίων καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές 
εισφορές μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία.
• Το δεύτερο τμήμα να προσδιορίζεται από 1-8-2012 
επί των νέων αποδοχών όπως διαμορφώθηκαν με 
το τελευταίο μνημόνιο.
• Το τρίτο τμήμα να προσδιορίζεται από 1-1-2014 
σύμφωνα με την τεχνική βάση υπολογισμού που θα 
καθοριστεί τότε.
Επειδή σύμφωνα με το τελευταία οικονομικά μέτρα 
η οικογενειακή παροχή, δίδεται μόνο σε έγγαμους 
με τέκνα, να θεσμοθετηθεί ποσό 60 ευρώ στη θέση 
της Οικογενειακής Παροχής όπου η νομοθεσία για 
τον υπολογισμό του εφάπαξ, αναγράφει οικογενεια-
κή παροχή (Ο.Π.).
Ουσιαστικό για την βιωσιμότητα του ΤΠΥΠΣ αποτε-
λεί η απόκτηση κοινωνικού πόρου όπως διαθέτουν 
και τα αντίστοιχα ταμεία της ΕΛ.ΑΣ. Εδώ θα πρέπει 
και από το ΤΕΑΠΑΣΑ να συνταχθεί σχετική πρότα-
ση, που να ζητά συγκεκριμένους πόρους και συγκε-
κριμένα:
α. είσπραξη εισφοράς-απόδοσης ποσού σε ποσο-
στό από τις ασφαλιστικά συμβόλαια πυρός.
β. Επιβολή ενσήμου στην χορήγηση πιστοποιητι-
κών – βεβαιώσεων πυροπροστασίας
γ. Ποσοστό από τα διοικητικά πρόστιμα του 433 
Π.Κ.

δ. Ποσοστό από την εκποίηση αχρήστου υλικού του 
ΠΣ
ε. Ποσοστό από τα εισπρακτέα ποσά, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 9009/16/5α/19-1-2000 Β27
στ. Ποσοστό από εισιτήρια και τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα, αθλητικών αγώνων που διατίθεται πυροσβε-
στική δύναμη.
Τέλος μείζον για την βιωσιμότητα του Ταμείου, απο-
τελεί η βέλτιστη αξιοποίηση των αποθεματικών του. 
Συγκεκριμένα άμεσα η Διοίκηση του, θα πρέπει να 
προχωρήσει στην τοποθέτηση του μέγιστου επι-
τρεπτού ποσού των αποθεματικών, κατά νόμω, σε 
επενδύσεις μηδενικού ρίσκου και σταθερής απόδο-
σης. Εξειδικεύοντας το παραπάνω, θα πρέπει:
α. να τοποθετηθούν χρήματα σε προθεσμιακές κα-
ταθέσεις, σε κάποια από τις «συστημικές τράπεζες» 
ώστε να υπάρξει κερδοφορία από τον σαφώς υψη-
λότερο τόκο από την ΤτΕ και βέβαια να θωρακιστούν 
τα συγκεκριμένα χρήματα από νέο τυχόν ληστρικό 
«κούρεμα».
β. να αλλάξει ριζικά η πολιτική χορήγησης δανείων, 
ώστε και τους μετόχους να εξυπηρετεί και κέρδος 
να αποκομίζει το Ταμείο. Συγκεκριμένα θα πρέπει 
να αυξηθεί το συνολικό ποσό των διατιθέμενων κατ 
έτος χορηγούμενων δανείων. Θα πρέπει να αυξη-
θεί αναλογικά το ποσό του χορηγούμενου δανείου 
και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο αριθμός των μηνιαίων 
δόσεων αποπληρωμής. Και αυτό το μέτρο θα συνει-
σφέρει πέρα τον σαφώς υψηλότερο τόκο από την 
ΤτΕ να θωρακιστούν τα συγκεκριμένα χρήματα από 
νέο τυχόν ληστρικό «κούρεμα».
Τον Μάρτιο ψηφίστηκε από την Βουλή, νομοθετική 
ρύθμιση με την ονομασία «Ρυθμίσεις σχετικά με τη 
σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 
(ΤΕΑΠΑΣΑ)», σύμφωνα με την οποία το ΤΕΑΠΑΣΑ 
υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και όχι στο Υπουργείο Εργασίας. 
Με τη ρύθμιση αυτή, μπαίνει μια δικλείδα ασφαλεί-
ας, προς το παρόν τουλάχιστον, για τα επικουρικά 
μας Ταμεία π. ΕΤΥΠΣ και π. ΤΑΥΠΣ, καθώς και γα 
τις δικαιούμενες από αυτά, χορηγήσεις.
Η εξέλιξη αυτή πέρα από τα σαφώς θετικά χαρακτη-
ριστικά της, δεν αποκρούει ειδικά για εμάς τους Πυ-
ροσβέστες την μνημονιακή επίθεση στην επικουρική 
μας ασφάλιση. Το δικαιούμενο εφάπαξ από το μεν 
π. ΕΤΥΠΣ, παρά την συγκεκριμένη εξέλιξη, σαφώς 
και χορηγείται πλέον μειωμένο εξαιτίας της μείωσης 
του μισθού μας από 01-08-2012, ενώ το δικαιούμε-
νο από το Τ.Π.Δ.Υ. θα ακολουθήσει από 01-01-2014 
την σφαγή της εφαρμογής του μνημονιακού «μαθη-
ματικού τύπου» που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο.
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συνάντηση με τον υπουργό
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Δημόσι-
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δέν-
δια, πραγματοποιήθηκε στις 16/01/2013 συνά-
ντηση με τα Προεδρείο της Ένωσής μας και το 
αντίστοιχο της ΠΟΕΥΠΣ με θέμα την υποβολή 
προτάσεων για την αναβάθμιση της λειτουργί-
ας του ΠΣ Στην συνάντηση παραβρέθηκε ο Γε-
νικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Π. 
Γεωργιάδης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος, Αντιστράτηγος Σ. Γεωργακόπουλος.
Από την πλευρά μας, χαιρετίσαμε την πρωτο-
βουλία του κ. Υπουργού, να βρεθούμε στο ίδιο 
τραπέζι διαλόγου, συνδικαλιστές, πολιτική και 
πυροσβεστική ηγεσία, ειδικά για ένα τέτοιο καί-
ριο θέμα, που απαιτεί ουσιαστικό διάλογο, τεκ-
μηριωμένες απόψεις και τη μέγιστη δυνατή συ-
ναίνεση τόσο του πυροσβεστικού οργανισμού, 
όσο και της κοινωνίας ευρύτερα.
Παρουσιάσαμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις 
μας στους βασικούς τομείς του Πυροσβεστικού 
Σώματος, και επισημάναμε ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια αναδιοργάνωσης, θα πρέπει αρ-
χικά να επιλύσει το εγκληματικό πρόβλημα του 
τριχοτομημένου πυροσβεστικού προσωπικού 
και σε δεύτερο επίπεδο να αντιμετωπίσει την 
αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών μονάδων 
του ΠΣ με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρό-
πο, ώστε να θεραπεύσει την εν πολλοίς «εξω-
πυροσβεστική» σημερινή διάρθρωση τους.
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στη εποχή μας, 
με την έξαρση των φυσικών καταστροφών λόγω 
των κλιματικών αλλαγών, αλλά και την έξαρση 
της εμπρηστικής εγκληματικότητας, συζήτηση 
που να «κλείνει» ΕΜΑΚ ή πυροσβεστικές υπη-
ρεσίες.
Επίσης δηλώσαμε τη βασική μας θέση, ότι το 
Πυροσβεστικό Σώμα, πρέπει να συνεχίσει να 
είναι ο βασικός κορμός της Πολιτικής Προστα-
σίας της χώρας, ενσωματώνοντας όλες εκείνες 
τις δομές που μπορούν να ισχυροποιήσουν την 
συντονιστική και επιχειρησιακή του αποτελε-
σματικότητα.
Τέλος εκφράσαμε την ανησυχία μας για την τυ-
χόν περαιτέρω μείωση των πενιχρών αποδο-
χών μας, καθώς και το μέλλον των επικουρικών 

μας ταμείων, ζητώντας από τον κ. Υπουργό να 
θεσμοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξής 
τους.
Ο κ. Υπουργός μας δήλωσε την πεποίθηση του 
στο διάλογο και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση 
για να εξευρεθούν και να υλοποιηθούν οι βέλτι-
στες προτάσεις για την αναβάθμιση του ΠΣ με 
κύριο στόχο την βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τον Έλληνα πολίτη. Επίσης 
μας δήλωσε την συμφωνία του στο μέγεθος των 
χρόνιων προβλημάτων του ΠΣ και στην ανάγκη 
άμεσης επίλυσης τους, πέρα από κοντόφθαλ-
μες λογικές διαχείρισης με σκοπό τη διασφά-
λιση της αποτελεσματικής πορείας του ΠΣ στο 
μέλλον.
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Πο-
λιτικής Προστασίας μας περιέγραψε την ιδιαί-
τερη πολιτική φιλοσοφία του εγχειρήματος της 
σκοπούμενης αναδιοργάνωσης του ΠΣ όπου 
κύριο στόχο έχει την αναβάθμιση του και τον 
εκσυγχρονισμό δομών και υπηρεσιών. Βασικές 
αρχές της προσπάθειας είναι η ευελιξία και δι-
οικητική αναβάθμιση του Αρχηγείου του ΠΣ ως 
επιτελικής μονάδας, η διοικητική αποκέντρωση 
σε επίπεδο ΠΔΠΥ, η καλύτερη λειτουργία των 
συντονιστικών κέντρων τόσο σε κεντρικό όσο 
και περιφερειακό επίπεδο, η αναβάθμιση και με-
γαλύτερη διασπορά των ΔΑΕΕ και η ουσιαστική 
αναμόρφωση του συστήματος της πυροσβεστι-
κής εκπαίδευσης με κέντρο την Πυροσβεστική 
Ακαδημία, που θα αποτελέσει σημείο αναφορά 
γνώσης και εκπαίδευσης ζητημάτων πολιτικής 
προστασίας στη χώρα.
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η κρίση στις κρίσεις

Χωρίς τέλος η βάρβαρη πολιτική...

Οι επιθέσεις των μνημονιακών κατακτητών της χώ-
ρας είναι δυστυχώς χωρίς σταμάτημα. 
Μετά την ψήφιση από τη Βουλή του σχεδίου νόμου 
του Υπουργείου Οικονομικών με τον τίτλο «Έγκριση 
της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», με 
το οποίο επικαιροποιήθηκε το προβλεπόμενο τσε-
κούρωμα από το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 δόθηκε ένα ακόμα 
χτύπημα στο εξανεμισμένο εισόδημά μας καθώς και 
στον πυροσβεστικό οργανισμό με την πρόβλεψη 
συνεχόμενων περικοπών για τα επόμενα χρόνια. Η 
νέα “λίστα” περιλαμβάνει:
- Την περικοπή του ειδικού μισθολογίου των εν-
στόλων για το 2013 που ανέρχεται στα 78.000.000 
ευρώ. Περικοπή που την έχουμε υποστεί ήδη και 
μάλιστα αναδρομικά.
- Την περικοπή του ειδικού μισθολογίου των εν-
στόλων για το 2014 που ανέρχεται στα 88.200.000 
ευρώ. Περικοπή σαφώς μεγαλύτερη από την φετι-
νή και που θα γίνει με τη μορφή “νέου μισθολόγιου” 
που απ ότι προβλέπεται θα γίνει με την κατάργηση 
των μισθολογικών προαγωγών.
- Μείωση συντάξεων εν αποστρατεία στελεχών 
λόγω νέου μισθολογίου κατά 161.800.000 ευρώ 
το 2014 και αθροιστικά έως το 2016, 172.800.000 
ευρώ.
- Πάγωμα προσλήψεων στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την περίοδο 2013-
2016 με όφελος 10,3 εκ. ευρώ

- Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη θα δι-
αμορφωθεί από 1.839.000.000 ευρώ το 2013, στα 
1.755.000.000 το 2014, 1.729.000.000 το 2015, στα 
1.719.000.000 το 2016.
Δυστυχώς το “λάθος” συνεχίζεται. Το λόμπι των 
δανειστών, κερδοσκόπων και μερκελιστών προχω-
ρούν ακάθεκτοι. Και δεν θα σταματήσουν αν δεν 
εξαθλιώσουν τελείως το λαό μας.

το νέο τσεκούρωμα της ζωής μας

Και οι κρίσεις και προαγωγές του 2013 δεν μπόρε-
σαν να μην ακολουθήσουν την πάγια πεπατημένη, 
της διενέργειάς τους με το ίδιο ξεπερασμένο θεσμι-
κό πλαίσιο, που επιτρέπει το αίσθημα αδικίας να δι-
αχέεται στις τάξεις των Αξιωματικών του Π.Σ. Ειδικά 
η διαδικασία του 2013 έγινε υπό το βάρος της μνη-
μονιακής εξαθλίωσης, την απειλή περί «σμίκρυνσης 
του εφάπαξ» και την προσωπική αδυναμία των συ-
ναδέλφων να επιζήσουν στην προοπτική της όποιας 
υπηρεσιακής μετακίνησης. 
Δυστυχώς οι «μνημονιακοί εταίροι» ούτε τα προη-
γούμενα χρόνια των αυτοδύναμων διακυβερνήσεων 
τους, ούτε τώρα ως συγκυβέρνηση, ενδιαφέρθηκαν 

να ξεπεράσουν τις «χρόνιες ασθένειες» και να θε-
σμοθετήσουν σύγχρονο, δίκαιο, διαφανή σύστημα 
κρίσεων και προαγωγών. Ως αντιπολίτευση, καθείς 
από τους παραπάνω, συντάσσονταν με τον καταγ-
γελτικό λόγο το δικό μας, υπερθεματίζοντας και μετά 
από λίγο ως κυβέρνηση, επαναλάμβαναν τα ίδια 
ακριβώς. Σήμερα ως συγκυβέρνηση, απλά επανέ-
λαβαν τον εαυτό τους. Το γραφικό της υπόθεσης, 
μάλιστα ότι εις εκ των εταίρων, μετά το πέρας, κα-
τήγγειλε και τον εαυτό του.
Με την ανακοίνωση της η ΕΑΠΣ, μετά την ολοκλή-
ρωση των κρίσεων κάλεσε την πολιτική ηγεσία, «στα 
πλαίσια της «πυροσβεστικής αναδιοργάνωσης, να
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καταθέσει νέο σύγχρονο, αξιοκρατικό και δίκαιο σύ-
στημα κρίσεων και προαγωγών». Επίσης κάλεσε 
την πυροσβεστική  ηγεσία, «να αποκαταστήσει τις 
αδικίες στα πλαίσια των επανακρίσεων».
Στην ίδια ανακοίνωση υπήρξε και έκφραση ευχών 
«στους μεν αφυπηρετήσαντες συναδέλφους, μα-
κροημέρευση και «άπυρο» προσωπικό και οικο-
γενειακό βίο, στους δε προαχθέντες συναδέλφους 
καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα». Η ανακοί-
νωση κατέληγε τονίζοντας:
«Βέβαια σε κάθε περίπτωση, λίγα είναι τα περιθώρια 
αισιοδοξίας. Ο οδοστρωτήρας του ληστρικού μνη-
μονίου και του λόμπι των κερδοσκόπων, τροκανών 
και νεοκατακτητών της χώρας μας, έχει προετοιμά-
σει ίδια μοίρα για εν ενεργεία και συνταξιούχους. 
Άγριες περικοπές χωρίς τέλος, χαράτσια φτώχεια 
και εξαθλίωση. Αυτή είναι η αμοιβή που έκριναν ότι 

μας αξίζει. Αυτή είναι η πραγματική “κρίση” που καίει 
τη ζωή μας».

επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά

Μετά από την λαίλαπα των αλλεπάλληλων περικο-
πών στο φτωχοκάματο του Πυροσβέστη, η ΕΑΠΣ 
απέστειλε στις 17 Φεβρουαρίου, ανοικτή επιστολή 
προς τον κ. Πρωθυπουργό για την οικονομική εξα-
θλίωση του πυροσβεστικού προσωπικού:

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Εδώ και τρία χρόνια, που η σκληρή μνημονιακή 
λαίλαπα σαρώνει τη χώρα μας, το πυροσβεστικό 
προσωπικό δέχεται άγριο τσεκούρωμα, στο ήδη 
προ του μνημονίου, πενιχρού του εισοδήματος. 
Δυστυχώς και σεις ο ίδιος, παρότι προεκλογικά 
είχατε κατανοήσει την δεινή μας οικονομική κα-
τάσταση και είχατε δεσμευτεί ότι θα τη διασφα-
λίσετε, μετεκλογικά δυστυχώς η υπόσχεσή σας, 
φτερούγισε στο “συνήθη προεκλογικό καιάδα”. 
Ως επικεφαλής πλέον της τρικοματικής κυβέρ-
νησης, όχι απλά τηρήσατε επακριβώς τις απάν-
θρωπες δεσμεύσεις των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 1 και 2, 
αλλά προχωρήσατε στη σύναψη ενός ακόμα πιό 
βάρβαρου και ληστρικού ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3, που 
υφαρπάζει ότι απέμεινε από το φτωχοκάματό 
μας και μας βυθίζει στην απόλυτη φτώχεια, πυρ-
πολώντας τη ζωή μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μετά την τεράστια τελευταία περικοπή του μι-
σθού μας και ενώ ακόμα ξεπληρώνουμε τα ανα-
δρομικά του 2012, “ματώνουμε” από την πλέ-
ον σκληρή περικοπή του 2013, ετοιμάζεται μια 

ακόμα σκληρότερη περικοπή για το 2014, που 
θα φτάσει στο τεράστιο ποσό των 88 εκατομμυ-
ρίων. Σύμφωνα με τις εντολές των “δανειστών 
μας” πρέπει να περιμένουμε κατάργηση των μι-
σθολογικών προαγωγών σε ένα νέο μισθολόγια 
“απόλυτης φτώχειας”.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Έστω και τώρα, σταματήστε την καταστροφή της 
ζωής μας. Σταματήστε την εξαθλίωση της καθη-
μερινότητάς μας. Εγκαταλειμμένο Πυροσβεστικό 
Σώμα και εξαθλιωμένοι Πυροσβέστες δεν μπο-
ρούν να διασφαλίσουν την πολιτική προστασία 
της χώρας.
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Πριν από τρείς και πλέον μήνες σε συνάντηση που 
είχαν τα Δ.Σ των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών 
των ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΑΣ - ΠΣ - ΛΣ) με 
τον Οικονομικών κ. Στουρνάρα, μας είχε δηλώσει 
ευθαρσώς ότι εκτός από τις περικοπές σε μισθούς 
για τους ένστολους στα ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το 
2013 και συγκεκριμένα το ποσό των (78.000.000), 
θα υπάρξει ένα ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ το ίδιο 
έτος, μέσα από το οποίο θα προσδιόριζε ΝΕΕΣ πε-
ρικοπές για το 2014 της τάξεως των (88.000.000) 
πού μάλιστα μέρους τους θα καλυφθεί από το κό-
ψιμο των μισθολογικών προαγωγών - ότι φοράς θα 
παίρνεις - καθώς και επιδομάτων. 
Οι πρώτες περικοπές ψηφίστηκαν από τούς δια-
χειριστές του μνημονίου γνωστούς πλέον «Ως ΔΗ-
ΜΙΟΥΣ ή ως ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ».
Οι δεύτερες περικοπές του 2014 ενταγμένες στο 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 και παρά την δήλωση άγνοιας των 
πολιτικών Ιθυνόντων όπως και στις περικοπές για 
το 2013, συζητήθηκαν στις 14 Φεβρουαρίου στην 
αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προκειμένου 
να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφι-
ση, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών 
«Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016», σύμφωνα με το οποίο επιμερίζονται οι νέες 
περικοπές των προϋπολογισμών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού 
Σώματος. Παράλληλα χρησιμοποιούν το Π.Σ. ως 
πειραματόζωο με το Σχέδιο Νόμου για την «αναδι-
οργάνωση» στην βάση της μείωσης των λειτουρ-
γικών δομών κατά 30% σύμφωνα με το μνημόνιο, 
καθώς και των δαπανών σε αυτό, μειώνοντας έτσι 
την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, θέτοντας σε κίν-
δυνο την προστασία της ζωής και της περιουσίας 
των πολιτών.
Πλέον οι ηγέτες επιχειρούν να παίξουν παιχνίδι και 
με τους θεσμούς. Είμαστε κάθετα αντίθετοι, και γι 
αυτό έχουμε καθήκον να τους σταματήσουμε. ΟΙ 
Κυβερνώντες δεν έχουν καταλάβει πόσο το ηθικό εί-
ναι σημαντικό, στο να έχεις αξιόμαχα Σώματα Ασφα-
λείας για την προστασία της ζωής και της περιουσί-
ας των πολιτών αλλά και του ίδιου του κράτους. Με 
ένστολους που πλέον θα ανήκουν στην ομάδα των 
συμπολιτών μας που βρίσκονται κάτω από τα όρια 
της φτώχιας, πού θα βρουν το ηθικό στήριγμα να 
επιτελέσουν το υπηρεσιακό καθήκον;

Αλλά για πια ευαισθησία προς τούς πολίτες μπο-
ρούν να μιλούν οι επίορκοι συγκυβερνήτες:
- Για πάνω από τους τρείς χιλιάδες συμπολίτες μας, 
που τους οδήγησαν στην αυτοκτονία
- Για τα 3.900.000 άτομα πού ζουν κάτω από τα όρια 
της Φτώχιας
- Για το μεγάλο ποσοστό των ανέργων και δη στους 
νέους πού έχουν συντριβεί τα όνειρα μαζί και το μέλ-
λον τους, με ορισμένους από αυτούς να βρίσκουν 
την διέξοδο της ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ του δύσκολου δρό-
μου της κατοχής.
Ξεστομούν ξεδιάντροπα εκκλησιαστικούς λόγους 
του τύπου «Βοηθήστε του φτωχούς συμπολίτες 
μας». Θα συμφωνήσω ως προς την αξία της βοή-
θειας και τις αλληλεγγύης, αλλά θα διαφωνήσω στο 
ότι «ΔΕΝ θέλω κοινωνία φτωχών» αλλά κοινωνία 
πολιτών πού ευημερούν.
Η ανοχή πού επιδεικνύει η κοινωνία και οι συνάδελ-
φοι μου ένστολοι με εξοργίζει αφάνταστα. Ελάχιστη 
αντίσταση επιδείξαμε από την αρχή της εφαρμογής 
των ληστρικών μνημονίων, με μικρή συμμετοχή στις 
κινητοποιήσεις και παρακολουθώντας από την πο-
λυθρόνα του σπιτιού με απάθεια τα τεκταινόμενα.

φτάνει πια η ανοχή στην εξαθλίωση

Αναστάσιος Μανιάτης
Γενικός Γραμματέας

του ΔΣ της ΕΑΠΣ
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Καίγονταν τα σπίτια των συμπολιτών μας και εμείς 
σφυρίζαμε αδιάφορα στο ρυθμό των ΜΕGAλοκάνα-
λων παπαγάλων των ΜΜΕ πού μας είχαν αποβλα-
κώσει.
Τώρα το όριο της φτώχειας κτύπησε και το δικό μας 
σπίτι καταρράκωσε την αξιοπρέπεια και οδηγεί τις 
οικογένειές μας στην εξαθλίωση.
Ένας είναι ο δρόμος!!!! Ξεσηκωθείτε και τιμωρείστε 
τους δημίους με τον ίδιο τρόπο πού αυτοί πράττουν. 
Η εφαρμοζόμενη πολιτική Τρομοκρατίας του Ελλη-
νικού λαού μπορεί να αλλάξει και να σταματήσει η 
εξαθλίωση των οικογενειών μας, αρκεί να την αλλά-
ξουμε εμείς.

Πρέπει να παλέψουμε για το μέλλον των παιδιών 
μας. Εμπρός να σταματήσουμε τον κατήφορο. Τίπο-
τα δεν πρέπει να είναι ίδιο με το σήμερα.
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ 
ΟΛΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ-
ΚΤΗΤΕΣ. ! ! ! !
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΧΘΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΙ-
ΚΑΝΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ. ! ! ! ! ! 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 

Ο Πυραγός Γιάννης Αρτοποιός, μέλος του Δ.Σ. 
της ΕΑΠΣ, για άλλη μια φορά μας έκανε περή-
φανους, με τη συμμετοχή του σε μια σημαντική 
αθλητική διοργάνωση, όπου δοκιμάζονται οι αν-
θρώπινες αντοχές και αναδεικνύεται το πνεύμα 
του πραγματικού κλασσικού αθλητισμού.
Ο Γιάννης συμμετείχε στον 6ο ημι-μαραθώνιο 
δρόμο Αγρινίου «Μιχάλης Κιούσης» που διορ-
γανώθηκε στις 17-03-2013 στο Αγρίνιο. Η από-
σταση του αγώνα ήταν 21 χιλιόμετρα και 100 
μέτρα. Ο Γιάννης τερμάτισε, επιτυγχάνοντας 
τον εξαιρετικό χρόνο του 1.21,28.

ευ αγωνίζεσθαι

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Α. Μανιάτης, συμμετείχε μαζί με εκπροσώπους Σωματεί-
ων Ε.Δ. και Σ.Α. ε.ε. και ε.α. στην εκπομπή του Γ. Τράγκα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ» στο ΣKAI, 
την 17/03/2013.

ο Γεν. Γραμματέας της ΕΑΠΣ στον Γ. Τράγκα
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ο νέος μνημονιακός τύπος υπολογισμού του εφάπαξ

Η μνημονιακή λαίλαπα συνεχίζει σταθερά να σφαγι-
άζει το εισόδημά μας, τόσο σε μισθούς όσο και σε 
εφάπαξ και συντάξεις. Σε εκτέλεση του ΜΝΗΜΟ-
ΝΙΟΥ 3 δημοσιεύτηκε την τελευταία μέρα του χρό-
νου η απόφαση (υπ’ αριθ. 30854/3809-ΦΕΚ Β’ 3498 
από 31-12-2012) του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την ποια τίθεται 
πλέον σε νέα τεχνική βάση ο υπολογισμός του εφά-
παξ μέσω ενός «εκπληκτικού μαθηματικού τύπου» 
από 01-01-2014.
Ο τύπος «τύπου DAVINCI», με τις πρώτες προσπά-
θειες αποκρυπτογράφησης του, δείχνει ότι το ανα-
μενόμενο χορηγούμενο εφάπαξ από 01-01-2014 θα 
ακολουθήσει τον «κατήφορο». Ήδη έχουμε ζητήσει 
τόσο από το ΤΕΑΠΑΣΑ όσο και από το ΤΠΔΥ να 
μας δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για το ύψος της 
διαφαινόμενης ζημιάς. Σε κάθε περίπτωση και επει-
δή οι πρώτες εκτιμήσεις (οι συνάδελφοι της ΠΟΑ-
ΞΙΑ μιλούν για μείωση περί 50%) προχωρούμε σε 
στοχευμένες κινήσεις διαμαρτυρίας και προάσπισης 
του «από το υστέρημά μας» κεκτημένο.
Πέρα βέβαια από την ατομική ζημία των συναδέλ-

φων, ξεκάθαρα προκύπτει και ζήτημα για τον ίδιο 
τον πυροσβεστικό οργανισμό, καθώς αν ισχύσει η 
συγκεκριμένη ρύθμιση θα σημάνει «εξαναγκαστική 
εθελούσια» έξοδο των συναδέλφων που θεμελιώ-
νουν ή θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
στο 2013, πλήττοντας τόσο την επιχειρησιακή απο-
τελεσματικότητα του, όσο και την κατάσταση των 
Ταμείων μας.

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 αντιπροσωπεία 
του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, πραγμα-
τοποίησε συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς 
επικεφαλείς της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, του 199 ΣΕ-
ΚΥΠΣ και του ΚΕΠ της Γ.Γ.Π.Π.
Η πρώτη συνάντηση έγινε με τον Διοικητή της 
Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, Υποστράτηγο κ. Ρούμπο. Τα 
θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο σχεδιασμός 
για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 
για την Αττική, σε συνδυασμό με τα προβλήμα-
τα του πυροσβεστικού προσωπικού και τις γε-
νικότερες ελλείψεις του Π.Σ. Επίσης τέθηκαν τα 
ζητήματα του ωραρίου, της υπερεργασίας, αλλά 
και της διοικητικής υποστήριξης σε μεγάλα συμ-
βάντα, καθώς και οι δυσλειτουργίες που προκα-
λούνται από το φαινόμενο των αλόγιστων μετα-
κινήσεων προσωπικού, όπως έχει συμβεί κατά 
το πρόσφατο παρελθόν.
Η δεύτερη συνάντηση έγινε με τον Διοικητή του 
199 ΣΕΚΥΠΣ Υποστράτηγο κ. Κανελλόπουλο. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα δια-
χείρισης του πυροσβεστικού προσωπικού, ιδι-
αίτερα σε συμβάντα μεγάλης έκτασης και διάρ-
κειας. Επισημάνθηκε η ανάγκη της ορθολογικής 
διαχείρισης, ώστε η όποια μετακίνηση να γίνεται 
στα πλαίσια της καλύτερης επιχειρησιακής αξι-
οποίησης, να εξασφαλίζονται έγκαιρα οι αντικα-
ταστάσεις και να μην καταπατούνται τα εργασι-
ακά δικαιώματα.
Η τελευταία συνάντηση έγινε με τον Διευθυντή 
του ΚΕΠ της Γ.Γ.Π.Π. Αρχιπύραρχο κ. Πιερρά-
κο. Στη συνάντηση τέθηκαν τα ζητήματα συμ-
μετοχής του Π.Σ. στις δράσεις της υπηρεσίας, 
καθώς και τα νέα δεδομένα που τέθηκαν από 
την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία που πα-
ρουσίασε η πολιτική ηγεσία.

συνντήσεις του προεδρείου της ΕΑΠΣ
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Η πρώτη ανάγνωση
Αρχές Φεβρουαρίου δόθηκε σε δημόσια διαβούλευ-
ση σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση – αναβάθ-
μιση του Πυροσβεστικού Σώματος. Ήδη ομάδα ερ-
γασίας του Δ.Σ. της Ένωσής μας, συστάθηκε για να 
μελετήσει το πολυσέλιδο κείμενο. Επίσης με ανακοί-
νωση της ΕΑΠΣ κλήθηκαν οι συνάδελφοι- μέλη που 
έχουν προτάσεις – παρεμβάσεις επί του σχεδίου, να 
τις αποστείλουν τις επόμενες ημέρες, ώστε να μελε-
τηθούν από το διευρυμένο ΔΣ - ΕΑΠΔΠΥ - ΕΥ και το 
τακτικό συνέδριο της ΕΑΠΣ, ώστε να διαμορφωθεί 
ολοκληρωμένη πρόταση.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πρώτη ανάγνωση 
δείχνει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δυστυχώς 
δεν απαντά σε καμία ουσιαστική ανάγκη αναδιοργά-
νωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και παρασάγ-
γης απέχει από την «αναβάθμισή του». Ενδεικτικά 
σταχυολογούμε την «πρωτοποριακή πρόβλεψη» 
του εν λόγο νομοσχεδίου για δυνατότητα ίδρυσης 
«Δημοτικών Πυροσβεστικών Σταθμών» και «Πυρο-
σβεστικών Κλιμακίων».
Εν έτη 2013 ο εμπνευστής της διάταξης, απαντά-
ει επιτέλους σε «σύγχρονο αίτημα του 1904», όταν 
Δήμαρχος μεγάλης πόλης ζητούσε από τον τότε 
Πρωθυπουργό, αείμνηστο Γ. Θεοτόκη, την απόσπα-
ση Πυροσβεστών στο δημοτικό πυροσβεστείο που 
είχε ιδρύσει παλιότερα στην πόλη. Απ’ ότι γνωρίζου-
με, ο Κερκυραίος πολιτικός, τότε δεν είχε ικανοποι-
ήσει το αίτημα.

Σύσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ για τη σχεδιαζόμενη 
ρύθμιση για αναδιάρθρωση ΠΣ - Πολιτικής Προ-
στασίας.
Την Δευτέρα 11 Μαρτίου στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ - 
ΕΚΜ, κάλεσε τους συνδικαλιστικούς φορείς του 
Πυροσβεστικού Σώματος, της Γ.Γ. Πολιτικής Προ-
στασίας και της ΕΛ.ΑΣ. σε μια ευρεία σύσκεψη προ-
κειμένου να κατατεθούν οι απόψεις τους για το υπό 
κατάθεση νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την ανα-
βάθμιση του Π.Σ. και της Πολιτικής Προστασίας της 
χώρας.
Η ΕΑΠΣ συμμετείχε στην σύσκεψη με τους Γ. Στα-
μούλη, Φ. Παντελεάκο, Α. Μανιάτη και Ν. Τσόγκα, οι 
οποίοι και διατύπωσαν τις απόψεις της Ένωσης για 
τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ συμμετείχαν ο 
επικεφαλής βουλευτής του Τομέα Δημόσιας Τάξης, 
Δημ. Τσουκαλάς, η βουλευτής Χ. Καφαντάρη και ο 
γραμματέας του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του 
ΣΥΡΙΖΑ Α. Μαυρόπουλος.

17

το Σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση του ΠΣ
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Στις 28-02-2013 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία 
το 17ο τακτικό Συνέδριο της ΕΑΠΣ, στην Αθήνα. 
Στις εργασίες του συνεδρίου παραβρέθηκαν και 
απεύθυναν χαιρετισμούς ο Γεν. Γραμματέας Πολιτι-
κής Προστασίας, κ. Π. Γεωργιάδης, οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΑΖΑ – ΕΚΜ Δ. Τσουκαλάς, Ζ. Καφαντάρη και ο 
Γραμματέας του Τμήματος Ενστόλων Τ. Μαυρόπου-
λος, ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Μαστρογιάννης, 
ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, κ. Αγκαβανάκης, ο Αρχη-
γός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος κ. 
Σ. Γεωργακόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ 
Δ. Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χ. Φω-
τόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ Γ. Δριβάκος, 
ο Γ. Γραμματέας της ΠΟΑΞΙΑ Δ. Κατσιαμάγκας, ο 
Ταμίας της ΠΕΑΛΣ κ. Ευαγγελίδης, ο Γεν. Γραμμα-
τέας της ΠΕΕΠΣ Δ. Ζέρβας, και ο εκπρόσωπος της 
Π.Ε.Α.Π.Σ. κ. Τσούνας.
Τις εργασίες του συνεδρίου επίσης τίμησαν ο Υπαρ-
χηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Β. Παπαγεωργίου, ο 
Επιτελάρχης, Υποστράτηγος Χ. Αφάλης, ο Διοικητής 
της ΠΔΠΥ Αττικής, Υποστράτηγος Δ. Ρούμπος, ο 
Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Υποστρά-
τηγος Ν. Λαθύρης, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων 
Αρχιπύραρχοι κ.κ. Καπέλιος και Σπανέας, οι Διοικη-
τές των ΔΠΥ Αττικής Αρχιπύραρχοι κ.κ. Κακκαβάς, 
Φλόκας, Γρηγορίου, ο Υποδιοικητής του ΣΕΚΥΠΣ 
και ο Διευθυντής του ΚΕΠ Αρχιπύραρχοι κ.κ. Δημα-
κογιάννης και Πιερράκος και ο Διοικητής της ΠΔΠΥ 
Ηπείρου Αρχιπύραρχος Δ. Αναγνωστάκης. 
Στην κεντρική εισήγηση, ο πρόεδρος του ΔΣ της 
ΕΑΠΣ, αναφέρθηκε στη δεινή οικονομική κατάστα-
ση όπου έχουν περιέλθει οι πυροσβεστικοί υπάλλη-
λοι μετά την έλευση του μνημονίου, καθώς και στο 
υπό κατάθεση νέο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση 
του Π.Σ. και της Πολιτικής Προστασίας.
Στο τέλος του πρώτου μέρους απονεμήθηκαν στους 

Αρχιπυράρχους Δ. Αναγνωστάκη και Δ. Πιερράκο τι-
μητική πλακέτα για την πολύχρονη προσφορά τους 
στο συνδικαλιστικό κίνημα μέσα από τα όργανα της 
ΕΑΠΣ.
- την τιμητική πλακέτα στον Δ. Αναγνωστάκη για την 
πολυετή δράση του ως Περιφερειακό Εκπρόσωπο 
Ηπείρου απένειμε ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΑΠΣ 
Ν. Διαμαντής.
- την τιμητική πλακέτα στον Δ. Πιερράκο για την πο-
λυετή δράση του ως μέλος του Δ.Σ. απένειμε ο Επί-
τιμος Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Χ. Μητροπέτρος.
Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου, συγκλήθηκε σε 
Σώμα, η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΠΣ, και 
μετά την διαπίστωση της σχετικής απαρτίας, εκλέ-
χθηκε προεδρείο με πρόεδρο τον Δ. Αναγνωστάκη.
Παρουσιάστηκε από τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Α. 
Μανιάτη, ο διοικητικός απολογισμός της δράσης του 
Δ.Σ. της ΕΑΠΣ και από τον Ταμία του Δ.Σ. Γ. Βιντζη-
λαίο ο οικονομικός απολογισμός.
Στη συνέχεια ακολούθησαν εισηγήσεις – παρεμβά-
σεις των μελών σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση 
που προωθείται για το ΠΣ - Πολιτική Προστασία και 
εγκρίθηκε από το Σώμα, η με κάθε τρόπο αντίδρα-
ση της ΕΑΠΣ στα ζητήματα που δημιουργούν δυ-
σλειτουργίες στο ΠΣ. Τέλος το Σώμα ενέκρινε την 
πρόταση του ΔΣ για την έναρξη διαλόγου το αμέσως 
προσεχές διάστημα για θεσμικές αλλαγές στα οργα-
νωτικά της ΕΑΠΣ, που θα οδηγήσει σε καταστατική 
συνέλευση εντός του 2013. Επίσης αποφασίστηκε 
για το μέγιστο της συμμετοχής σε αυτή, να ακολου-
θηθεί η διαδικασία των αρχαιρεσιών για τα όργανα 
της ΕΑΠΣ.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία που ενέκρινε ομό-
φωνα το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του 
ΔΣ και εξέλεξε σχετική επιτροπή για την διενέργεια 
της καταστατικής συνέλευσης.

17ο συνέδριο ΕΑΠΣ - Αθήνα 28/02/2013
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να σβήσουμε την πυρκαγιά που καίει τη ζωή μας

Κυρίες και Κύριοι,
Το συνέδριο μας γίνεται στην έναρξη μιας ακόμα 
μνημονιακής χρονιάς, στα πλαίσια μιας σκληρής 
άδικης και αντιλαϊκής πολιτικής που έχει καταδικάσει 
τη ζωή μας σε μια συνεχή και απελπιστικά σταθερής 
πορείας προς την εξαθλίωση, φτωχοποιώντας πλέ-
ον το μεγαλύτερο ποσοστό του λαού μας. 
Οι Πυροσβέστες, το υποτίθεται αγαπητό Σώμα της 
κοινωνίας, αλλά και της πολιτείας, είδαμε το πενι-
χρό μας εισόδημα να μειώνεται κατά μέσο όρο 35%, 
μέσω ενός ανελέητου και συνεχούς τσεκουρώματος 
του «ειδικού μισθολογίου - φτωχολογίου μας».
Ως ένστολοι, ήμασταν οι παρίες του δημοσίου το-
μέα, προ του μνημονιακού τυφώνα, εγκλωβισμένοι 
σε ένα χαμηλό επιδοματικό μισθό, που δεν ανταπο-
κρινόταν ούτε στην εκβιαζόμενη υπερεργασία μας, 
ούτε στις ιδιαίτερες συνθήκες του επαγγέλματός 
μας. 
Η κατάσταση μετά την τροΐκανή επέλαση, μας βύθι-
σε ταχύτατα στην εξαθλίωση. Από το 2009 μέχρι και 
σήμερα ο βασικός μας μισθός περικόπηκε έως και 
20 %, τα επιδόματα μας μέχρι και 45%., ενώ εξαφα-
νίστηκε το δασικό επίδομα. 
Ακόμα και το «δυσθεώρητο ποσό των 2,93 ευρώ» 
που αποζημιώνεται η νυχτερινή εργασία μας, μειώ-
θηκε κατά 33 λεπτά. Η άγρια περικοπή συμπληρώ-
θηκε από την κατάργηση των δώρων εορτών, του 
επιδόματος αδείας, του επιδόματος γάμου και την 
παροχή οικογενειακού επιδόματος μόνο για όσους 
έγγαμους διαθέτουν ανήλικα παιδιά.
Δυστυχώς η όρεξη του λόμπι των κερδοσκόπων, 
των τοκογλύφων και των μερκελιστών δεν μειώνε-
ται. Για το 2014 προετοιμάζεται μια ακόμη άγρια πε-
ρικοπή, που θα βασίζεται στη κατασκευή ενός νέου 
μισθολογίου ένστολων, που όπως φημολογείται θα 
καταργεί τις μισθολογικές προαγωγές. 
Η πολιτική αυτή, μας έκανε να διαπιστώσουμε για 
άλλη μια φορά ότι η Πολιτεία δεν δίνει καμιά σημα-
σία στο έργο μας και αδιαφορεί επίσης παντελώς 
για την στοιχειώδη δυνατότητα διαβίωσης μας. 
Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και στον πυροσβεστικό 
οργανισμό, ο οποίος πέρα από τις σκληρές περι-
κοπές, δοκιμάζεται από άστοχες και καιροσκοπικές 
πολιτικές επιλογές, όπως αυτής της τριχοτόμησης 
του προσωπικού, αλλά και την πορεία στο βάλτο 
των διαδικασιών, για τον εκσυγχρονισμό των εσωτε-
ρικών δομών του ΠΣ (αναδιοργάνωση, εκπαίδευση, 
κρίσεις και προαγωγές, μεταθέσεις, βαθμολόγιο).
Ως Ένωση από την πρώτη στιγμή της νέας πολι-

τικής διακυβέρνησης, υποβάλαμε τις θέσεις και τις 
απόψεις μας για το σύνολο των προβλημάτων του 
ΠΣ τόσο προς την πολιτική ηγεσία όσο και προς 
το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του ΑΠΣ το 
οποίο και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μετά από 
χρόνια, και αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας ξεκί-
νησε να λειτουργεί και να συνεδριάζει σε τακτά δι-
αστήματα, επεξεργαζόμενο θέσεις και απόψεις για 
τα μείζονα ζητήματα του ΠΣ. Διαδικασία που σαφώς 
και θα πρέπει να πιστώσουμε στις πρώτες θετικές 
επιλογές του νέου Αρχηγού του ΠΣ του κ. Γεωργα-
κόπουλου. 
Με την ίδια θετική απόκριση υποδεχτήκαμε την 
πρωτοβουλία που πήρε η πολιτική ηγεσία για θε-
σμικές παρεμβάσεις με σκοπό την αναδιοργάνωση 
– αναβάθμιση του ΠΣ. Σε όλα τα στάδια υποβάλαμε 
ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων προς αυτή την 
κατεύθυνση , πιστεύοντας καλόπιστα, μέχρι στιγ-
μής, ότι η πρωτοβουλία θέλει να είναι ουσιαστική και 
να κινηθεί προς την κατεύθυνσης της επίλυσης των 
χρόνιων προβλημάτων.

Κύριε Γενικέ,
Η νομοθετική πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε και 
βγήκε για διαβούλευση, θέλει ακόμα πολύ δρόμο για 
να δικαιώσει τον σκοπό του «την αναβάθμιση του 
ΠΣ. Στα θετικά του, είναι ότι περιλαμβάνει αρκετές 
από τις πάγιες θέσεις της Ένωσής μας, όπως την 
ανάδειξη του ΠΣ ως τον κύριο επιχειρησιακό βραχί-
ονα της Πολιτικής Προστασίας, την ενοποίηση των 
συντονιστικών κέντρων ΠΠ και ΠΣ, την ίδρυση της 
Σχολής Πολ. Προστ. στην Πυροσβεστική Ακαδημία, 
την πιστοποίηση του συνόλου των Εθελοντών από

Ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. Γιάννη Σταμούλη στο 17ο Συνέδριο της ΕΑΠΣ
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Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 συνεδρίασε στην 
αίθουσα συσκέψεων του ΑΠΣ το ΔΣ και οι Περιφε-
ρειακοί Εκπρόσωποι της ΕΑΠΣ. Επίσης κλήθηκαν 
και παραβρέθηκαν τα αιρετά μέλη στο Συμβούλιο 
Μεταθέσεων συνάδελφοι Α. Τριπολιτσιώτης και Α. 
Παραλίκας. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν:
- Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την «ανα-
βάθμιση του ΠΣ - ΠΠ».
- Ο εξελίξεις στα μισθολογικά ζητήματα, με τις 
σχεδιαζόμενες νέες μειώσεις στο εισόδημά μας.
- Οι εξελίξεις στην επικουρική μας ασφάλιση 
μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις μετά τις 01-
01-2014
- Οι τρόποι παρεμβάσεων και δράσεων για τις 
δυσμενείς εξελίξεις των παραπάνω.
- Οργανωτικές αλλαγές στην λειτουργία της 
ΕΑΠΣ
Προ του πέρατος της συνεδρίασης, παραβρέ-

θηκαν ο Αρχηγός του ΠΣ Αντιστράτηγος Σ. Γεωργα-
κόπουλος και ο Υπαρχηγός του ΠΣ Αντιστράτηγος 
Β. Παπαγεωργίου, με τους οποίους συζητήθηκαν 
τα φλέγοντα ζητήματα, διαχείρισης προσωπικού και 
επικείμενων μεταθέσεων.

το ΠΣ και την επίλυση ως ένα σημείο της ασφαλιστι-
κής τους κάλυψης. Δυστυχώς όμως ο μνημονιακός 
τοποτηρητής δεν θα μπορούσε να μην βάλει την πι-
νελιά του στο ν/ο. 
Η περικοπή του καταληκτικού βαθμού των συναδέλ-
φων, πλοηγών, πληροφορικής και υγειονομικών και 
η βαθμολογική υποβάθμιση των Γεν. Επιθεωρητών, 
σαφώς και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναβάθ-
μιση. 
Το ζήτημα όμως που πράγματι αποτελεί για εμάς 
κόκκινη γραμμή, είναι η πρόβλεψη για δημοτικούς 
πυροσβεστικούς σταθμούς, μέτρο επαναφερόμενο 
από τις αρχές του αιώνα, όταν η πυρόσβεση γινόταν 
με ιππήλατες χειροκίνητες αντλίες. Δεν θα αναφερ-
θώ περισσότερα στο ν/ο, διατυπώσαμε ήδη εμπερι-
στατωμένα. την κριτική μας και περιμένουμε ότι θα 
ληφθούν υπόψη πριν πάει στη βουλή.

Κύριε Γενικέ 
Η πραγματική αναβάθμιση πέρα από τα παραπά-
νω, χρειάζεται καίριες αποφάσεις. 
Πρέπει σήμερα κιόλας να επιλυθεί η τριχοτόμηση 
του πυροσβεστικού προσωπικού, που καθιστά επι-
χειρησιακά ανεκμετάλλευτο το 1/3 του προσωπικού. 
Πρέπει σήμερα κιόλας να επιλυθούν οι θεσμικές δυ-
σλειτουργίες που επιτρέπουν να γίνονται «μη αξιο-
κρατικές κρίσεις» στελεχών και άδικες μεταθέσεις.
Πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι κανονισμοί εσωτερι-
κής λειτουργίας που χρονολογούνται πλέον πολλών 
δεκαετιών, να θωρακιστεί θεσμικά η διοικητική λει-
τουργία της πυροσβεστικής καθημερινότητας. 

Περιμένουμε επιτέλους μια ουσιαστική αναδιορ-
γάνωση που θα καταστήσει το Π.Σ. σύγχρονο και 
επιχειρησιακά αποτελεσματικό. Περιμένουμε να αρ-
χίζουν να πληρώνουν το κόστος της πλήρους και 
αποκλειστικής εργασίας μας, οι μεγάλες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το έργο μας ως 
παράγοντα κερδοφορίας τους (αεροδρόμια, λιμένες, 
ΠΑΘΕ, ΒΙΠΕ) 
 Περιμένουμε παράλληλα να διασφαλίστε τον κοι-
νωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών μας προς τους 
δοκιμαζόμενους Έλληνες πολίτες, απολαμβάνοντας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προστασίας τόσο της 
ζωής τους, όσο και της εναπομείνασας περιουσίας 
τους από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστρο-
φές.πολίτες. 
Στις μέρες της τροικανής «επέμβασης» περιμένουμε 
από την Κυβέρνηση να προστατέψει το Πυροσβέ-
στη, τον άγρυπνο φρουρό της πολιτικής προστασί-
ας της χώρας μας, από την περαιτέρω εξαθλίωση. 
Συνάδελφοι η εμπειρία έχει δείξει ότι οι προσδοκίες 
και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν χαρίζονται. 
Κερδίζονται και κατακτώνται με συνεπή και συνεχή 
αγώνα. 
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων με πα-
ρακαταθήκη την υπεύθυνη και δυναμική του πα-
ρουσία στους κοινωνικούς αγώνες μπορεί με τη 
μαζική συμμετοχή των ένστολων εργαζομένων 
να καταφέρει να σβήσει την πυρκαγιά που ιδιαί-
τερα τα τελευταία χρόνια καίει τη ζωή μας. Είναι 
καθήκον μας και θα το τηρήσουμε. 
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συνεδρίαση ΔΣ & περιφερειακών εκπροσώπων ΕΑΠΣ
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Ξεκίνησε με την έλευση των ΤΡΟΙΚΑΝΩΝ η μεγάλη 
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ και δυστυχώς οδη-
γεί σε ΕΤΗ ΠΑΘΩΝ χωρίς να διαφαίνεται ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΗ, Το σαρακοστιανό μενού ανακοινώθηκε από τα 
πρόσφατα στοιχεία ης Eurostat που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα στις Βρυξέλλες και αναφέρονται στο 
2011:
31% του πληθυσμού στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέ-
τωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού 
αποκλεισμού, ενώ στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι 24,2%.
Ανά ηλικιακή ομάδα, το 30,4% των παιδιών κάτω 
των 18 ετών αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας 
ή του κοινωνικού αποκλεισμού (27% στην ΕΕ), ενώ 
στους πολίτες 18- 64 ετών το ποσοστό ανέρχεται 
στο 31,6% (24,3% στην ΕΕ) και στους ηλικιωμένους 
(άνω των 65 ετών) είναι 29,3% (20,5% στην ΕΕ).
Το 50,2% των παιδιών με γονείς με χαμηλό επίπε-
δο εκπαίδευσης απειλείται με τον κίνδυνο φτώχειας 
(49,2% στην ΕΕ), ενώ για τα παιδιά με γονείς με 
μέσο επίπεδο εκπαίδευσης το ποσοστό αυτό μει-
ώνεται στο 28,7% (22,4% στην ΕΕ) για να μειωθεί 
περαιτέρω στο 7,9% για τα παιδιά με γονείς υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης (7,5% στην ΕΕ).
Το ουσιαστικό προφίλ της ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 
το περιγράφει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δος κ. Γεωργiου Α. Προβόπουλου στην 80η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των Mετόχων (25/02/2013):
«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται ακόμη σε βαθιά 

κρίση και οι κίνδυνοι εκτροχιασμού δεν έχουν εξαλει-
φθεί. Το 2012 το ΑΕΠ υποχώρησε για πέμπτο κατά 
σειρά έτος, με αποτέλεσμα η σωρευτική μείωση 
στην πενταετία 2008-2012 να ανέλθει στο 20,1%. Το 
ποσοστό αυτό θα επιβαρυνθεί περαιτέρω το 2013, 
καθώς θα συνεχιστεί η ύφεση, αν και με ηπιότερο 
ρυθμό, όπως προβλέπεται.
Η ύφεση προκάλεσε αισθητή πτώση της απασχό-
λησης και ώθησε το ποσοστό ανεργίας σε ιστορικά 
υψηλό επίπεδο, 24,5% περίπου κατά μέσο όρο το 
2012, ενώ προβλέπεται περαιτέρω άνοδος το 2013. 
Η πρωτοφανής σε διάρκεια και ένταση κρίση έχει 
πολλαπλές επιπτώσεις:
• Μειώνει το κατά κεφαλήν εισόδημα και το βιοτικό 
επίπεδο. 
• Απαξιώνει το ανθρώπινο και το υλικό κεφάλαιο. 
• Συρρικνώνει την αποταμίευση, άρα και την κατα-
θετική βάση των τραπεζών, περιορίζοντας τη ρευ-
στότητα. 
• Συντηρεί την αβεβαιότητα και αποθαρρύνει επεν-
δυτικές πρωτοβουλίες. 
• Δυσχεραίνει τη δημοσιονομική προσαρμογή, κα-
θώς η πτώση των εισοδημάτων συγκρατεί τα δημό-
σια έσοδα. Έτσι, τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο ελλειμ-
μάτων-ύφεσης που οδηγεί σε αναθεωρήσεις των 
δημοσιονομικών στόχων, οι οποίες υποσκάπτουν 
την αξιοπιστία του προγράμματος».

η σαρακοστή του μνημονίου
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