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η έννοια του καθήκοντος

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Mια ίδια τέτοια καλοκαιρινή μέρα του Ιούλη, στις 
15, το 1999, δυο παλικάρια, δύο Πυροσβέστες, 
ο Ανδρέας Μπόσινας και ο Παύλος Σκούρτης 
ενώ εκτελούν το καθήκον τους, το πυροσβεστικό 
όχημα, στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πο-
ρείας του, με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές 
τους.
Οι δύο νέοι συνάδελφοι, επιτελώντας το καθή-
κον τους, με την τραγική απώλεια της ζωής τους, 
πέρασαν στο Πυροσβεστικόν Ηρώον.
Τα ονόματά τους προστέθηκαν στον “ένδοξο 
κατάλογο” των ηρώων της καθημερινότητας, 
αυτών των ανθρώπων που ξεφεύγουν από την 
άσκηση απλά της υποχρέωσης και βαδίζουν 
αποκλειστικά στο δύσβατο δρόμο που οριοθε-
τεί το καθήκον. Το καθήκον και στην περίπτωσή 
μας, το πυροσβεστικό καθήκον, προσδιορίζει 
ως σημείο αναφοράς, τις πράξεις των Ελλήνων 
Πυροσβεστών, που γνωρίζουν καλά, από τότε 
που εισέρχονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, τις 

δυσκολίες του επαγγέλματος, καθώς και την πι-
θανότητα της απώλειας της ίδιας τους της ζωής.
 Προσφορά – θυσία για την προστασία της ζωής 
και της περιουσίας των πολιτών και την διαφύ-
λαξη του εθνικού φυσικού πλούτου.
Το πυροσβεστικό καθήκον είναι αυτό που οδηγεί 
τους Έλληνες Πυροσβέστες, να συναισθανθούν 
το χρέος τους προς την πατρίδα, την κοινωνία, 
τους συμπολίτες μας.
Τα δύο παλικάρια “έπεσαν” στο “καθήκον”, πράτ-
τοντας το καθήκον τους.
Η υπόμνηση της θυσίας τους, αποτελεί το “άσβε-
στο κανδήλι” τιμής τους. Αθάνατοι
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φόρος τιμής στους έλληνες
που έπραξαν το καθήκον τους

Στις 22 Ιουλίου εκπρόσωποι των σωματεί-
ων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφα-
λείας, συμμετείχαν στο ετήσιο μνημόσυνο 
που διοργάνωσε ο ΣΠΑΥ στον Καρέα, για 
να τιμήσει τους ήρωες Πυροσβέστες που 
έχασαν τη ζωή τους στην επιχείρηση κατά-
σβεσης δασικής πυρκαγιάς, στον ίδιο τόπο, 
στις 22-07-1998.
Οι πρόεδροι κατέθεσαν στέφανο τιμής στο 
Μνημείο των ηρώων, ως ελάχιστη ένδει-
ξη σεβασμού και συνεισφοράς στον κοινό 
συνδικαλιστικό αγώνα για την ουσιαστική 
θωράκιση όλων των ενστόλων, έναντι των 
διαρκώς αυξανόμενων επαγγελματικών κιν-
δύνων και της υποβάθμισης της ζωής τους.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου 
της ΕΑΠΣ, στην συνέντευξη που επακολού-
θησε, «η απότιση φόρου τιμής στους συ-
ναδέλφους των Σωμάτων Ασφαλείας που 
έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του κα-
θήκοντος, δίνει ισχυρό συμβολισμό, ότι οι 
ένστολοι πράττουν στο ακέραιο το καθήκον 
τους, αναμένοντας με τη σειρά τους σε ένα 
κράτος δικαίου, την κυβέρνηση να πράξει 
το δικό της, να θωρακίσει την ζωή τους, να 
αποκαταστήσει τις αδικίες και να συμμορ-
φωθεί με τις αποφάσεις της ελληνικής δικαι-
οσύνης».
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οι ένστολοι των ΣΑ σε τροχιά αγώνα

Στις 22 Ιουλίου δόθηκε  συνέντευξη τύπου  από 
τους Προέδρους των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων των Σ.Α. κατά την οποία εκφράστηκε με 
τον πλέον σαφή τρόπο η έντονη δυσαρέσκειά 
μας για την τακτική του οικονομικού επιτελείου 
της Κυβέρνησης αφενός να συνεχίζει την πολι-
τική των περικοπών των προϋπολογισμών λει-
τουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας, αφετέρου δε 
να μην συμμορφώνεται ρητά και κατηγορηματι-
κά στο διατακτικό των αποφάσεων – ορόσημο 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσον αφορά 
τις πρόσθετες περικοπές του τρίτου μνημονίου.
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών τονίστηκε για 
άλλη μια φορά η αναγκαιότητα αναθεώρησης 
της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής ώστε 
να διατεθούν τα αναγκαία κονδύλια για την εύ-
ρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, ενώ σε ό,τι 
αφορά τις αποφάσεις του ΣτΕ, τονίστηκε ότι οι 
αρμόδιοι υπουργοί παρανομούν όσο δεν συμ-
μορφώνονται, οφείλουν δε να γνωρίζουν ότι 
υπάρχουν ευθύνες, οι οποίες θα αναζητηθούν 
εφόσον συνεχιστεί η παρελκυστική αντιμετώπι-
ση του όλου θέματος.
Υπενθυμίζεται ότι έχει παρέλθει ένας μήνας 
από την ημέρα επίδοσης των αποφάσεων του 
ΣτΕ κι ενώ κατά την πρώτη συνάντηση με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. ΣΤΑΪ-
ΚΟΥΡΑ υπήρξε ρητή δέσμευση ότι σε μια εβδο-
μάδα θα ενημερωνόμασταν για το ακριβές χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησής τους, εντούτοις, δεν 
υπήρξε καμία πρόοδος.
Μετά τη συνέντευξη  τα προεδρεία προχώρησαν 
σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οι-
κονομικών, απαιτώντας άμεση συνάντηση αυτή 
τη φορά με τον Υπουργό Οικονομικών, είτε να 
μας γνωστοποιηθεί ημερομηνία συνάντησης. 
Από το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών 
κ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ καθορίστηκε τελικά η συνά-
ντηση να γίνει την προσεχή Δευτέρα 28 Ιουλίου 
2014 και ώρα 11.00 π.μ.
Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις 
δράσεις, μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
«Από την πλευρά μας διευκρινίζουμε προς κάθε 
κατεύθυνση ότι οποιαδήποτε υπαναχώρηση, 
υπεκφυγή ή παραπομπή των αναμενόμενων 

κυβερνητικών αποφάσεων, στο μέλλον, συνιστά 
για τους ενστόλους εμπαιγμό και ως τέτοια ενέρ-
γεια θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Καλούμε τις Ηγεσίες των τριών Σωμάτων, φυ-
σικές και πολιτικές, να πάρουν ξεκάθαρη θέση, 
απαιτώντας από την Κυβέρνηση να σεβαστεί 
πλήρως τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύ-
νης, αυθωρεί και παραχρήμα, διαφυλάττοντας 
τους συναδέλφους από οποιαδήποτε περαιτέρω 
νομική ενέργεια, που θα αποφασισθεί, ανάλογα 
με την έκβαση της συνάντησης με τον κ. Υπουρ-
γό.
Καλούμε, τέλος, τον Πρωθυπουργό της Χώρας 
σε αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς των 
ενστόλων, να αποδείξει εμπράκτως ότι σέβεται 
το έργο και το λειτούργημα που επιτελούν, δί-
νοντας εντολή στους αρμόδιους υπουργούς να 
μην εφαρμόζουν αλά καρτ τις αποφάσεις της Δι-
καιοσύνης, αλλά να φέρουν άμεσα στη Βουλή 
των Ελλήνων προς ψήφιση σχετική νομοθετική 
ρύθμιση για την ανακούφισή τους, όπως απο-
φάνθηκε οριστικά και αμετάκλητα η Ελληνική Δι-
καιοσύνη».
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στην αλαζονεία απαντάμε με νέους αγώνες

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε 
στις 28 Ιουλίου εκ μέρους των Ομοσπονδιών 
των εργαζόμενων στα Σ.Α. στο Υπουργείο Οικο-
νομικών, καθόσον η προγραμματισμένη συνά-
ντηση με τον νέο Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα 
ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ, ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ…
Ο κ. Υπουργός, επιδεικνύοντας πρωτοφανή 
αλαζονεία, ακύρωσε τη συνάντηση χωρίς να δο-
θεί συγκεκριμένη εξήγηση, διοχετεύοντας στον 
Τύπο διάφορα σενάρια δήθεν «λύσεων» και αντί 
να ενημερώσει ως οφείλει κυρίως και πρωτίστως 
τους θεσμικούς εκπροσώπους των ενστόλων, 
προτίμησε να καλυφθεί πίσω από τον «αστυνο-
μικό φραγμό» στην είσοδο του Υπουργείου του, 
μεταχειριζόμενος κατ’ αυτόν τον απαράδεκτο 
τρόπο όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους 
των 70.000 εν ενεργεία αστυνομικών, πυροσβε-
στών και λιμενικών, αλλά και προσβάλλοντας τα 
Σώματα που υπηρετούν, αυτά καθ’ αυτά. Προ-
φανώς ο κ. Υπουργός θεωρεί φυσιολογική εξέ-
λιξη πλέον την εικόνα των πάνοπλων αστυνο-
μικών έξω από τα κατεβασμένα, μονίμως, ρολά 
της εισόδου των γραφείων του…
Στην κοινή ανακοίνωση τονίστηκε: 
«Από την πλευρά μας δηλώνουμε την πλήρη 
αντίθεσή μας στις αντιδημοκρατικές ενέργειες 
της Ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και 
διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όσο δεν 
συμμορφώνεται και δεν εφαρμόζει το διατακτικό 

των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, παρανομεί και ως εκ τούτου μας υποχρεώ-
νει να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την 
αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Οι ένστολοι 
δεν είναι δεδομένοι κανενός, ούτε θα καταστούν 
όμηροι των όποιων κυβερνητικών σχεδιασμών, 
όταν καθημερινά δίνουν μάχες διακινδυνεύοντας 
τη ζωής τους. Απαιτούν σεβασμό και θωράκιση 
για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις αντι-
ξοότητες και τους κινδύνους του λειτουργήματός 
τους.
Ύστερα από αυτά, οι Πρόεδροι των Ομοσπον-
διών, θα επισκεφθούν αύριο τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα, οι 
νομικοί σύμβουλοι των Ομοσπονδιών, κινούν 
τη διαδικασία σύνταξης εξωδίκου το οποίο θα 
επιδοθεί άμεσα στον Υπουργό Οικονομικών, 
θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρ-
φωσής του την προσεχή Παρασκευή, 1η Αυγού-
στου 2014.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα εξαντλήσει όλα 
τα νομικά μέσα που διαθέτει, ενώ ταυτόχρονα 
για τη συνολικότερη αρνητική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των ενστόλων θα ανακοινώσει 
σειρά διαμαρτυριών ύστερα από αποφάσεις 
των συλλογικών του οργάνων, αρχής γενομένης 
την προσεχή εβδομάδα κατά τη συζήτηση του 
πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνει δυσμενείς 
διατάξεις για τα ασφαλιστικά μας ταμεία.»
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Για τις εξελίξεις σε κοινή ανακοίνωση των Προέ-
δρων ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ Γιάννη Σταμούλη και 
Δημήτρη Σταθόπουλου τονίστηκε:
«Μετά την απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύ-
νης, στον υψηλότερο βαθμό, του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματικές 
τις τελευταίες μειώσεις των αποδοχών των εν-
στόλων, με συγκροτημένο τρόπο σε κοινό μέτω-
πο με τα σωματεία του χώρου, κάναμε όλες τις 
επαφές με την Κυβέρνηση, αναμένοντας πλέον 
από αυτήν την τήρηση της νομιμότητας.
Σήμερα το πρωί, είχε κλειστεί στις 11.00, συνά-
ντηση με τον Υπουργό Οικονομιών, κ. Γ. Χαρ-
δούβελη, ώστε να ενημερωθούμε υπεύθυνα 
για τον τρόπο υλοποίησης των αποφάσεων της 
δικαιοσύνης. Αντί όμως των πατροπαράδοτων 
«φιλοφρονήσεως της ελληνικής φιλοξενίας και 
εθιμοτυπίας» συναντήσαμε τις «ασπίδες της 
δημοκρατίας» της αστυνομικής δύναμης και τα 
κλειστά μεταλλικά ρολά στην είσοδο του Υπουρ-
γείου. Ο αστυνομικός φραγμός μας ενημέρωσε 
ότι δεν υπάρχει συνάντηση και απωθηθήκαμε εκ 
της εισόδου του κυρίου Υπουργού.
Συνάδελφοι,
Δεν θα αφήσουμε αναπάντητη την πολιτική της 
απαξίας απέναντί μας. Σε μέτωπο με τα σωμα-
τεία του χώρου ξεκινάμε συντονισμένες ενέρ-

γειες για να δείξουμε το δίκιο μας. Σαν πρώτο 
«πυροσβεστικό βήμα» ξεκινάμε άμεσα κατα-
θέτοντας από αύριο το πρωί μαζικά στις υπη-
ρεσίες μας Δ.Υ. αναφορές (κρατώντας πρωτο-
κολλημένο αντίγραφο) ζητώντας να επανέλθουν 
οι μηνιαίες αποδοχές μας στο ύψος του Ιουλί-
ου του 2012 και να μας καταβληθεί η διαφορά 
των αποδοχών από την 31-07-2012 έως 31-12-
2012. Το ποσό που θα αναγράψουμε είναι αυτό 
που γραφόταν στο συμπληρωματικό σημείωμα 
που εξέδωσε η Διαχείριση Χρηματικού τον Αύ-
γουστο 2013, για την υποβολή της φορολογικής 
δήλωσης του προηγούμενου έτους.
Συνάδελφοι,
Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο Δρόμος του Αγώ-
να είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ και θα τον ακολουθή-
σουμε μέχρι την τελική δικαίωσή μας.»
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στο δρόμο του αγώνα,
να ακουστεί η φωνή του δικαίου μας

Το πρωί της 6ης Αυγούστου στο κέντρο της Αθή-
νας, συγκεντρωθήκαμε Αστυνομικοί, Πυροσβέ-
στες και Λιμενικοί, για να εκφράσουμε την έντο-
νη αγανάκτησή μας για τη νέα αναίτια, άδικη και 
καταστροφική επίθεση, που δέχονται τα ασφα-
λιστικά μας ταμεία, όταν μάλιστα το ίδιο το Συμ-
βούλιο Επικρατείας έχει αποφανθεί οριστικά και 
αμετάκλητα ότι κακώς η Κυβέρνηση υπέπεσε το 
2012 στον «πειρασμό» της τρίτης κατά σειράν 
σύνθλιψης των μισθολογικών μας απολαβών 
και της επακόλουθης αποδυνάμωσης του αξιό-
μαχου των Υπηρεσιών όλων των Σωμάτων.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΜΕ
διότι το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε στην Ελ-
ληνική Βουλή προς ψήφιση από το Β΄ Θερινό 
Τμήμα της, σχετική ρύθμιση - άρθρο 221 του 
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με 
θέμα την κατάργηση της αυτοτέλειας των ασφα-
λιστικών ταμείων. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση με 
μονομερείς αποφάσεις, εν μια νυκτί, αποφάσισε 
για εμάς, χωρίς εμάς. Αποφάσισε δήθεν να μας 
νοικοκυρέψει, ενώ είναι γνωστό τοις πάσι ότι τα 
Ταμεία μας και βιώσιμα είναι και δεν τυγχάνουν 
καμίας απολύτως κρατικής επιχορήγησης. Για 
ακόμα μια φορά στόχος είναι τα υπόλοιπα των 
αποθεματικών των Ταμείων, αποσιωπώντας ότι 
από τα προηγούμενα «κουρέματα» χάθηκαν στο 
βωμό των «αρπακτικών» της Τρόικας και της 
διεθνούς τοκογλυφίας, πάνω από 350.000.000 
ευρώ.
Σήμερα, έρχονται να δώσουν τη χαριστική βολή 
στα Ταμεία μας, σ’ αυτά που με πολύ κόπο και 
θυσίες κτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και το 
χειρότερο, παρά τις προσπάθειες και την επι-
χειρηματολογία που αναπτύξαμε προς όλες τις 
πλευρές για την αδικία που συντελείται, οι κυ-
βερνώντες επιμένουν στην ψήφιση των επα-
χθών ρυθμίσεων, αδιαφορώντας όχι μόνο για 
το μέλλον του ασφαλιστικού μας συστήματος, 
αλλά και για αυτό ακόμα το βιοτικό επίπεδο και 
τις ζωές των ασφαλισμένων.
Θέλουν Ταμεία διαλυμένα, που δεν θα εξυπηρε-
τούν τις ανάγκες όσων τα στήριξαν και τα στηρί-
ζουν, αλλά αυτές του σπάταλου και διεφθαρμέ-
νου κράτους.

Θέλουν ασφαλισμένους πένητες, θέλουν 
εγκλωβισμένους χιλιάδες ασφαλισμένους με 
υπερώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατά 
συνέπεια ανατροπή των υφιστάμενων συνταξιο-
δοτικών διατάξεων.
Θέλουν την εξανέμιση του εφάπαξ βοηθήματος, 
κυρίως για τους νέους ασφαλισμένους.
Θέλουν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, 
κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της 
ασφάλισης και παράδοσή της, άνευ όρων, στην 
ιδιωτική με το μανδύα του επαγγελματικού τα-
μείου.
Θέλουν αποδόσεις που στην καλύτερη των πε-
ριπτώσεων θα είναι η επιστροφή των κρατήσε-
ων που θα καταβάλλονται στα σαράντα χρόνια  
- ασφαλιστικού βίου και μάλιστα στην ονομαστι-
κή τους αξία.
Όλα αυτά μας προκαλούν αποτροπιασμό και 
θλίψη γιατί την ίδια ώρα η Κυβέρνηση δεν παρα-
λείπει να εκθειάζει το ρόλο των ενστόλων και να 
μοιράζει αφειδώς ανέξοδες ευχαριστίες για την 
προσφορά τους στην κοινωνία και στην πατρίδα 
μας την Ελλάδα. Μια Ελλάδα, όμως, χρεοκοπη-
μένη εξαιτίας συγκεκριμένων λανθασμένων πο-
λιτικών, τη σωτηρία της οποίας καλούμαστε να 
πληρώσουμε όλοι εμείς και όχι εκείνοι που την 
οδήγησαν στην παρακμή και τη σήψη.
Μετά την συγκέντρωση ακολούθησε πορεία 
προς το Υπουργείο Οικονομικών, όπου υπήρ-
ξε συνάντηση με τον κ. Γενικό Γραμματέα, του 
οποίου του επιδόθηκε το σχετικό ψήφισμα. Στην 
συνέχεια η πορεία έφθασε στην Βουλή των Ελ-
λήνων, όπου και υπήρξε αστυνομικός φραγμός, 
όπου δόθηκε άδεια να περάσουν μόνο οι Πρό-
εδροι των Σωματείων προκειμένου να επιδώ-
σουν το ψήφισμα της διαμαρτυρίας. 
Στο κοινό ψήφισμα μεταξύ άλλων αναφερόταν:
“ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση να αποσύρει το 
επίμαχο άρθρο 221 από το υπό ψήφιση νομο-
σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, σε διαφο-
ρετική δε περίπτωση τους βουλευτές όλων των 
πολιτικών κομμάτων, να μη συνεργήσουν με 
την ψήφο τους σε μια ακόμη κατάφορη αδικία 
εις βάρος των ενστόλων.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
από τους κ.κ. Βουλευτές, πρωτίστως της συγκυ-
βέρνησης, να ακούσουν έστω και την ύστατη 
αυτή στιγμή, πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία, 
την καθολική απαίτηση των ενστόλων για από-
συρση του επίμαχου άρθρου.

ΚΑΛΟΥΜΕ
επίσης τους κ.κ. Βουλευτές, να ασκήσουν τον 
προσήκοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο προς τον 
αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και το οικονο-
μικό επιτελείο της Κυβέρνησης καλώντας το να 
συμμορφωθεί, αυθωρεί και παραχρήμα, με τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Την Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014, αντί της προ-
καθορισμένης συνάντησης με τον κ. Υπουργό 
Οικονομικών οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδι-
ών μας συνάντησαν τον «αστυνομικό φραγμό» 
στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών. Κατ’ 
αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο αντιμετωπίστηκαν 
οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των 70.000 εν ενερ-
γεία Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, 
τρόπος που προσβάλλει τα Σώματα που υπηρε-
τούν, αυτά καθ’ αυτά.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ
για άλλη μια φορά στην Κυβέρνηση ότι όσο δεν 
εφαρμόζει το διατακτικό των αποφάσεων του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, παρανομεί και 
ως εκ τούτου μας υποχρεώνει να εξαντλήσουμε 
κάθε νόμιμο μέσο για την αποκατάσταση της δι-
καιοσύνης.
Οι ένστολοι δεν είναι δεδομένοι κανενός, ούτε 
θα καταστούν όμηροι των όποιων κυβερνητικών 
σχεδιασμών, όταν καθημερινά δίνουν μάχες δι-
ακινδυνεύοντας τη ζωή τους.
Απαιτούν σεβασμό και θωράκιση για να είναι σε 
θέση να ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες και 
τους κινδύνους του λειτουργήματός τους.
Κάτω, λοιπόν, τα χέρια από τα Ταμεία μας, κάτω 
τα χέρια από τις τσέπες μας, τον κόπο και τον 
ιδρώτα μας.
Μην επιχειρείτε την δημιουργία κλίματος κοινω-
νικού αυτοματισμού με τον διαχωρισμό για άλλη 
μια φορά των εργαζομένων σε προνομιούχους 
και μη.
Μη χύνετε το δηλητήριο της διχόνοιας ανάμεσά 
μας.
Μην υπονομεύετε την ασφάλεια των συμπολι-
τών μας.”
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Σώματα Ασφαλείας & Ένοπλες Δυνάμεις μαζί στη ΔΕΘ

Πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 
κατόπιν πρωτοβουλίας μας, κοινή συνάντηση 
των προεδρείων των Ομοσπονδιών - Οργα-
νώσεων –φορέων των υπηρετούντων και των 
υπηρετησάντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα 
Σώματα Ασφαλείας, με στόχο την καλύτερη προ-
ετοιμασία της πανελλαδικής ένστολης διαμαρ-
τυρίας μας στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, 
5/9/2014 και ώρα 18.00 στο Λευκό Πύργο.
Εκ μέρους όλων τονίστηκε η αναγκαιότητα της 
μαζικής και δυναμικής συμμετοχής των συνα-
δέλφων από κάθε γωνιά της χώρας, από όλα τα 
Σώματα, τους Κλάδους και τις Υπηρεσίες, ώστε, 
τα εν ενεργεία και αποστρατεία Στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας ενωμένα, να σταθούν απέναντι σε μια Κυ-
βέρνηση που ενεργεί ληστρικά και απαξιωτικά, 
αδιαφορώντας για τις καταγεγραμμένες αγωνίες 
μας και εκκλήσεις για αλλαγή πολιτικής και να 
δώσουν το μήνυμα της ενότητας και του αγώνα.
Κατά τη συνάντηση αναπτύχθηκαν τα κοινά 
προβλήματα και συμφωνήθηκε να υπάρξει ο 
απαιτούμενος συντονισμός των περαιτέρω 
πρωτοβουλιών και δράσεων όλων των φορέων 
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, με τη σύσταση Συντονιστικού Οργάνου 
τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Μας ενώνουν 
οι διεκδικήσεις μας για μια θητεία αντάξια των 
προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών, αλλά και 
για μια αξιοπρεπή ζωή στην ενέργεια και στην 
αποστρατεία. Το οφείλουμε στην κοινωνία που 
μας στηρίζει και στον όρκο που δώσαμε, να φυ-
λαχτούμε Θερμοπύλες. Στην κοινή ανακοίνωση 
τονίστηκε ότι διεκδικείται:
- Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφα-
λείας και των Ενόπλων Δυνάμεων
- Άρση των μισθολογικών αδικιών
- Πλήρη και άμεση εφαρμογή των αποφάσεων 
του ΣτΕ
- Διάσωση των ασφαλιστικών και μετοχικών τα-
μείων και επιστροφή των «αποθεματικών»
- Αξιοπρεπείς συντάξεις
Στη συνάντηση παρέστησαν οι: Αντιναύαρχος 
Π.Ν ε.α. Ροΐδης Γιώργος, πρόεδρος της Ανε-
ξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνά-

μεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ), Υποστράτηγος ε.α. Ροζής 
Βασίλειος, Αντιπρόεδρος Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), Υποστράτηγος 
ε.α. Χριστακόπουλος Ευάγγελος, πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιω-
ματικών Σωμάτων Ασφαλείας, Ταξίαρχος ε.α. 
Νικολόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), Αντι-
πλοίαρχος Π.Ν ε.α. Φωτιάδης Τριαντάφυλλος, 
εκπρόσωπος της Κίνησης για την Εθνική Άμυ-
να (ΚΕΘΑ), Αντισυνταγματάρχης Τσουκαράκης 
Ανέστης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) και ο Αντι-
πλοίαρχος Π.Ν ε.α Δεδής Δημήτριος μέλος του 
Δ.Σ του Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν «Ξιφίας». Επίσης, την 
αμέριστη συμπαράστασή τους επιβεβαίωσαν οι 
πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματι-
κών Πολεμικού Ναυτικού (ΕΑΑΝ) και Πολεμικής 
Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) κ.κ. Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. 
Σ. Περβαινάς και Απτχος (Ι) ε.α. Ιατρίδης Κων-
σταντίνος.
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η υπομονή δίνει τη θέση της στην επιμονή
στον αγώνα για το δίκιο μας

Στις 5 Σεπτεμβρίου, στην Θεσσαλονίκη, κάτω 
από το Λευκό Πύργο, αστυνομικοί, πυροσβέ-
στες, λιμενικοί, στρατιωτικοί, αφυπηρετήσαντες 
συνάδελφοι των Ε.Δ. και Σ.Α. δώσαν το παρών 
τους και ενώσαν την φωνή τους σε μια ηχηρή 
διαμαρτυρία για το άδικο που συντελείτε στο 
χώρο μας εδώ και χρόνια. Στείλαμε ένα μήνυμα, 
ότι οι ένστολοι δεν είναι δεδομένοι και ότι όπως 
ξέρουν να τηρούν τον όρκο τους στην εκτέλεση 
του καθήκοντος, γνωρίζουν να διεκδικούν το δί-
κιο τους.
Στις ομιλίες ζητήθηκε από την κυβέρνηση να 
αποκαταστήσει τις μισθολογικές αδικίες των εν-
στόλων, να διασφαλίσει τα επικουρικά ταμεία 
τους, να επιστρέψει τα ληστευθέντα του PCI και 
να ενισχύσεις τους οργανισμούς των Σ.Α. για να 
μπορούν να ανταποκρίνονται στις απειλές της 
ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας της 
χώρας.
Στη συνέχεια, των ομιλιών ακολούθησε μια με-
γαλειώδη πορεία που κατέληξε στο Υπουργείο 
Μακεδονίας Θράκης, όπου και επιδόθηκε στον 
κ.Υπουργό το σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας. Η 
υπόσχεση που δόθηκε από την δυναμική κινη-
τοποίηση, είναι ότι η υπομονή τελείωσε και αντι-
καθίσταται από επιμονή για την κατάκτηση του 
δίκιου των αιτημάτων μας. Στο κοινό ψήφισμα 
που εκδόθηκε αναφέρεται:
«Εμείς οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας 
της Χώρας μας, στην ενέργεια και στην απο-
στρατεία Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Λιμενικοί, 
αλλά και οι υπηρετούντες και υπηρετήσαντες 
στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, συ-
γκεντρωθήκαμε σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2014, 
στην Πλατεία Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονί-
κη, για να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την 
έντονη αγανάκτησή μας για την συνεχιζόμενη 
κυβερνητική πολιτική, μια πολιτική που οδηγεί 
αδιακρίτως στην απαξίωση και στην αποδυνά-
μωση όλων των Σωμάτων και Υπηρεσιών.
Η Κυβέρνηση, πιστή στις εντολές της Τρόικας, 
συνεχίζει την πολιτική των περικοπών και της 
σύνθλιψης του επιπέδου ζωής όλων των υπη-
ρετούντων και υπηρετησάντων στα Σώματα 
Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, προ-

σβάλλοντας την αξιοπρέπειά μας, προκαλώ-
ντας τα δημοκρατικά μας φρονήματα και «ενο-
χοποιώντας» μας ταυτόχρονα στα μάτια των 
συμπολιτών μας όταν και όπου αδυνατούμε να 
καλύψουμε τις προσδοκίες τους.
Το καζάνι της οργής, όμως, ξεχείλισε πια. Με τα 
Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους πλήτ-
τεται συνολικά η ελληνική κοινωνία με τα σοβα-
ρότατα προβλήματα στη δημόσια παιδεία, την 
υγεία και την ασφάλεια. Γκρεμίζεται το κοινωνικό 
κράτος. Διαλύονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Κα-
ταβαραθρώνεται η οικονομία και φτωχοποιείται 
ο λαός μας. Το φάσμα της ανεργίας χτυπά αλύ-
πητα και τις δικές μας οικογένειες, καταδεικνύο-
ντας το αδιέξοδο της πολιτικής που εφαρμόζεται 
δήθεν για τη σωτηρία της χώρας.
Σήμερα, λοιπόν, εμείς εδώ, από αυτή τη μεγα-
λειώδη, ενωτική συγκέντρωση – σταθμό στα 
χρονικά του ένστολου συνδικαλιστικού μας κινή-
ματος, στέλνουμε ένα και μόνο μήνυμα:
Φτάνει πια, μη μας σώζετε άλλο!
Και επειδή είναι πρόσφατες οι διαπραγματεύ-
σεις των Παρισίων με την Τρόικα, τονίζουμε ότι 
για μας, μια ουσιαστική διαπραγμάτευση προϋ-
ποθέτει, κατ’ αρχήν, διάλογο με τους ενδιαφερο-
μένους και όχι «προτάσεις» και αποφάσεις για 
μας, χωρίς εμάς.
Με τη σημερινή μας πανελλαδική ένστολη συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας απαιτούμε από την 
κυβέρνηση και προσωπικά από τον Πρωθυ-
πουργό, να αποδείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον 
του για όλο το προσωπικό, τα στελέχη των Σω-
μάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Η μη ύπαρξη χειροπιαστών μέτρων υπέρ της 
λειτουργίας των Οργανισμών μας και της θωρά-
κισης των εργαζομένων σε αυτούς, κλονίζει την 
εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και υπονομεύ-
ει την εύρυθμη λειτουργία τόσο των Σωμάτων 
Ασφαλείας όσο και των Ενόπλων Δυνάμεων, 
τροφοδοτώντας ταυτόχρονα την ανασφάλεια 
της κοινωνίας και της ίδιας της πατρίδας μας.
Για τους λόγους αυτούς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την 
Κυβέρνηση:
- Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφα-
λείας και των Ενόπλων Δυνάμεων
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- Άρση των μισθολογικών αδικιών
- Πλήρη συμμόρφωση και άμεση εφαρμογή των 
αποφάσεων του Σ.τ.Ε.
- Διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων και επι-
στροφή των «αποθεματικών»
- Αξιοπρεπείς συντάξεις
Επίσης, ΚΑΛΟΥΜΕ τα Πολιτικά Κόμματα και 
τους κ.κ. Βουλευτές, να ασκήσουν τον προσή-
κοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο προς τα αρμόδια 
υπουργεία, καλώντας αυτά να αναθεωρήσουν 
τις πολιτικές τους. Δεν είμαστε δεδομένοι κα-
νενός, ούτε θα καταστούμε όμηροι των όποιων 
κυβερνητικών σχεδιασμών, όταν μάλιστα καθη-
μερινά δίνουμε μάχες, θυσιάζοντας και τη ζωή 
μας στο βωμό του καθήκοντος.
Απαιτούμε από την Πολιτεία σεβασμό και θωρά-
κισή μας από κάθε πλευρά, ώστε να είμαστε σε 
θέση να ανταπεξέλθουμε στις αντιξοότητες και 
τους κινδύνους του λειτουργήματός μας. Μην 
υπονομεύετε την ασφάλεια των συμπολιτών και 
της πατρίδας μας! Το μήνυμα εστάλη. Ας κοιτά-
ξουν να το λάβουν έγκαιρα!
Θεσσαλονίκη 05-09-2014»
Μετά από τις ς εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουρ-
γού κατά τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, αλλά και τις θέσεις του υπουρ-
γείου Οικονομικών, έτσι όπως κατατέθηκαν 
στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, που συνεδρίασε την Παρα-
σκευή, 5/9/2014 στην Αθήνα, οι Ομοσπονδίες, 
σεβόμενοι τον τιτάνιο αγώνα μας για να μην δι-
αψεύσουμε, εμείς τουλάχιστον, τις προσδοκίες 
της μεγάλης οικογένειας όλων των ένστολων 
της πατρίδας μας, σε κοινή ανακοίνωση στις 
7-9-2014 , επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α. Τα ηχηρά μηνύματα που εκπέμψαμε προς 
κάθε κατεύθυνση και δη προς το Μέγαρο Μα-
ξίμου και την Τρόικα με τη μεγαλειώδη ενωτική 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας των υπηρετούντων 
και αφυπηρετησάντων στα Σώματα Ασφαλείας 
και στις Ένοπλες Δυνάμεις έφτασαν στους απο-
δέκτες τους. Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει: 
να ικανοποιηθούν άμεσα τα δίκαια αιτήματά μας.
Ο κ. Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να δια-
σκεδάσει τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες μας, 
αφιέρωσε κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 
79ης ΔΕΘ, 286 λέξεις, αλλά για το προκείμε-

νο δεν έδωσε σαφές στίγμα των κυβερνητικών 
προθέσεων. Η αναμενόμενη από μας «εντολή 
Σαμαρά» για την άμεση συμμόρφωση του οικο-
νομικού του επιτελείου στις αποφάσεις του ΣτΕ, 
δεν ακούστηκε. Αντιθέτως, επικαλέστηκε και ο 
ίδιος τη δημοσιονομική στενότητα, υποσχόμε-
νος καλύτερες μέρες όταν και όποτε το επιτρέ-
ψουν οι οικονομικές συνθήκες. Σε κάθε περί-
πτωση, ευχαριστούμε τον κ. Πρωθυπουργό για 
το ενδιαφέρον του, όμως του επισημαίνουμε και 
σήμερα ότι το φιλότιμο δεν αρκεί για να εξασφα-
λίσει ο ένστολος τα προς το ζην και μάλιστα ένα 
ζην άκρως επικινδύνως.
Β. Όπως έχουμε ήδη τονίσει από το βήμα της 
μεγαλειώδους συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μας 
στην Πλατεία Λευκού Πύργου, τις προσεχείς 
ημέρες κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας, 
διεκδικώντας σύμφωνα και με τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτά που με απα-
ράδεκτο τρόπο μας έχουν αφαιρεθεί.
Η διακοπείσα συνεδρίαση της Επιτροπής Συμ-
μόρφωσης του ΣτΕ, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 
και ευθύς μόλις εκδοθεί το πρακτικό που θα 
ορίζει τα νόμιμα, οι Ομοσπονδίες μας θα προ-
βούν σε περαιτέρω ενέργειες, προστατεύοντας 
από τα «αρπακτικά» της τρόικας τα συμφέροντα 
όλων των ενστόλων.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ώστε, οι τελεσίδι-
κες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, που κερδίσαμε με τους σκληρούς μας αγώ-
νες τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, τύχουν 
πλήρους και άμεσης εφαρμογής, και ασφαλώς 
χωρίς τον κίνδυνο παραγραφής. Το δίκιο μας εί-
ναι αδιαπραγμάτευτο και δεν το παραχωρούμε 
σε καμιά Τρόικα.
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Γ. Για τον καλύτερο συντονισμό των επόμενων 
κοινών κινητοποιήσεων και πρωτοβουλιών, τις 
προσεχείς ημέρες θα συγκληθούν τα συνδικα-
λιστικά μας όργανα εφόσον κριθεί σκόπιμο να 
επικαιροποιήσουν ειλημμένες αποφάσεις για 
την άσκηση της μέγιστης δυνατής πίεσης προς 
την κυβέρνηση, ενώ θα συγκροτηθεί και το Συ-
ντονιστικό Όργανο των συνδικαλιστικών φορέ-
ων των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυ-
νάμεων.
Δ. Οι Ομοσπονδίες εκφράζουν με ικανοποίηση 
τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους τους συνα-
δέλφους και τις συναδέλφισσες, στην ενέργεια 
και στη σύνταξη, για την ενεργή συμμετοχή στον 
αγώνα και για τα χιλιάδες μηνύματα που έστει-
λαν προχθές και από τη Θεσσαλονίκη. Απευθυ-
νόμενες δε σε αυτούς που έμειναν μακριά, ενώ 
θα μπορούσαν να ήταν εκεί, επισημαίνουν με 

ιδιαίτερη έμφαση ότι η όποια προσωπική δια-
μαρτυρία για την εφαρμοζόμενη κυβερνητική 
πολιτική, λειτουργεί αποτελεσματικά, μόνο όταν 
συναντάται με τις οργανωμένες και συντονι-
σμένες πρωτοβουλίες των σωματείων και των 
Ομοσπονδιών τους. Γι’ αυτό τους καλούμε να 
ξεπεράσουν τις όποιες δυσπιστίες για τον αγώ-
να μας και κυρίως το κλίμα ηττοπάθειας και τη 
λογική του «δεν γίνεται τίποτε», ώστε την επόμε-
νη φορά να συνεισφέρουν κι αυτοί τη δική τους 
προσωπική, προστιθέμενη αξία.
Ε. Με όπλα το δίκαιο του αγώνα μας, αλλά και τις 
κατακτήσεις που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι 
οφείλουμε στο αγωνιστικό μας μέτωπο, καλούμε 
όλες μας τις δυνάμεις σε αγωνιστική ετοιμότητα, 
εν αναμονή λήψης περαιτέρω αποφάσεων.
Δεν είναι αήττητοι, μπορούμε να κερδίσουμε και 
αυτή τη μάχη!

ένα δάκρυ το κατευόδιό μας για τον ήρωά μας

Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβε-
στικού Σώματος εξέφρασε τη θλίψη και 
την οδύνη της, για την “θυσία” του 
Αρχιπυροσβέστη Μάντζιου Ματθαίου, 
κατά την εκτέλεση του πυροσβεστικού 
καθήκοντος. Στην ανακοίνωσή της ση-
μειώνει:
«Σε αυτές τις στιγμές τα λόγια πνίγο-
νται από τα συναισθήματα και την πε-
ρισυλλογή και ο πόνος βουβός, αφήνει 
μόνο το δάκρυ μας να συνοδεύσει τον 
συνάδελφο στο στερνό του ταξίδι.
Είχαμε ευχηθεί εκεί στις μαρμάρινες 
πλάκες στο Ηρώο του Πυροσβεστικού 
Σώματος να μην γραφεί όνομα άλλου 
συναδέλφου, αλλά το “ακίνδυνο και 
υγιεινό του επαγγέλματός μας”, δεν το 
επιτρέπει...
Καλό ταξίδι συνάδελφε»
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Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης & Λειτουργίας του ΠΣ

Ένα μικρό αφιέρωμα, δυστυχώς, είναι η 
επανέκδοση μιας αντίστοιχης περσινής, 
για τους Ήρωες του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος, δυστυχώς, γιατί προστέθηκε στην 
μεγάλη αυτή «πυροσβεστική βάρδια» 
ένα ακόμα παλικάρι μας, ο Αρχιπυροσβέ-
στης Ματθαίος Μάντζιος, που έχασε τη 
ζωή του στην εκτέλεση του καθήκοντος.

αφιερωματική έκδοση
για τους ήρωες του ΠΣ

Στα πλαίσια της συνεδρίασης του Συμβουλί-
ου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού 
Σώματος για την σύνταξη  του Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και 
Λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος για 
το 2015-2019, ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ, ο οποί-
ος συμμετείχε  στο Συμβούλιο, υπέβαλε πλαίσιο 
προτάσεων, με γνώμονα την ασφαλή και απο-
τελεσματική πορεία του Π.Σ. στο μέλλον και την 
εξασφάλιση  της απόκρισής του στις πολυποί-
κιλες απαιτήσεις της επικινδυνότητας και των 
απειλών της πολιτικής προστασίας στην πατρί-
δα μας.
Μείζων για την επίτευξη του ΣΕΠΑΛ, είναι από 
την στιγμή της ολοκλήρωσης της απόφασης για 
την τελική του μορφή, η θεσμική του αποτύπω-
ση σε συμφωνία με την πολιτική ηγεσία και η 
δέσμευση για την υλοποίηση   στο βάθος του 
προβλεπόμενου χρόνου, ώστε να επιτευχθεί ο 
σκοπός του. 
Μετά από την μελέτη των σημερινών προβλη-
μάτων και δυσχερειών του Πυροσβεστικού Ορ-
γανισμού, η στρατηγική πρέπει να στοχεύσει  σε 
παρεμβάσεις στις θεμελιώδεις δομές του, ώστε 

να υπάρχει εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα 
στο σχέδιο δράσης.  Στις προτάσεις μας επικε-
ντρωνόμαστε στις παρακάτω στρατηγικές επι-
λογές:

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πρωταρχική επιδίωξη είναι η άμεση επίλυση της 
τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού. 
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει άμεσα να 
ομογενοποιηθεί το πυροσβεστικό προσωπικό. 
Κύρια  στρατηγική είναι η κατάργηση των θέ-
σεων Π.Π.Υ. και η μεταφορά τους σε αντίστοι-
χες θέσεις Πυροσβεστών Γ.Υ. με την αντίστοιχη 
πλήρωσή τους από τους υπηρετούντες σε αυτές 
Π.Π.Υ.  
Αναφορικά με το εποχικό προσωπικό, που σα-
φώς και πρέπει να συνεχίσει να επικουρεί το 
Π.Σ. χρειάζεται μετά την ολοκλήρωση της πα-
ραπάνω ομογενοποίησης, ο εκ νέου ευέλικτος 
καθορισμός κατ έτος των αναγκών  σε ποσοτικό 
και τοπικό επίπεδο ώστε να ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές και επικαιροποιημένες ανάγκες.
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Σε συνέχεια των παραπάνω θα πρέπει να ακο-
λουθηθεί η  εκ νέου κατανομή του ομογενοποιη-
μένου πυροσβεστικού προσωπικού, σε ένα νέο 
οργανόγραμμα  των πυροσβεστικών  υπηρε-
σιών με  ισόρροπη κατανομή και λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο και τις επιχειρησιακές ανάγκες, όσο 
και τον ευρύτερο τόπο «συμφέροντος» του πυ-
ροσβεστικού προσωπικού. 
Για την  υποστήριξη του νέου αυτού συστήμα-
τος, θα απαιτηθεί η εκ νέου τροποποίηση του 
κανονισμού μεταθέσεων, ο οποίος θα περιλάβει 
το σύνολο του ομογενοποιημένου  πυροσβεστι-
κού προσωπικού, θα λάβει υπόψη τις εξαιρετικά 
δύσκολες οικονομικά συγκυρίες και  θα έχει πλέ-
ον στην προστασία του με ξεκάθαρες διαφανείς 
διαδικασίες  το προσωπικό μέχρι και το βαθμό 
του Πυράρχου.
Για την ορθή διαχείριση του προσωπικού και 
την βελτίωση της υπηρεσιακής ζωής, απαιτείται 
πλέον η εκ νέου τροποποίηση των απαρχαιω-
μένων διατάξεων του ΚΕΥΠΣ, αλλά και οι διατά-
ξεις του πειθαρχικού δικαίου. 
Η κατεύθυνση που πρέπει να εμπνέει τις αλ-
λαγές είναι η τόνωση του επαγγελματισμού, η 
προτυποποίηση ενεργειών και πυροσβεστικών 
δράσεων και η απεμπλοκή του ιδιωτικού βίου 
του προσωπικού από τον υπηρεσιακό έλεγχο. 
Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί μια γενναία διοικητική αναμόρφωση, με 
χαρακτηριστικό την εξάλειψη των γραφειοκρα-
τικών δυσχερειών και την πλήρη εισαγωγή της 
ψηφιακής διεκπεραίωσης στις υποστηρικτικές 
δομές του Π.Σ. Σε αυτόν τον τομέα θα βοηθήσει 
η εξασφάλιση ολιγάριθμου εξειδικευμένου προ-
σωπικού διοικητικής υποστήριξης. 
Παράλληλα θα πρέπει άμεσα να γίνει εκσυγ-
χρονισμός του θεσμικού  πλαισίου κρίσεων και 
προαγωγών των Αξιωματικών και της  θέσπισης 
βαθμολογίου των Πυροσβεστών, ώστε να υπάρ-
χει κίνητρο εξέλιξης και επιβράβευσης του προ-
σωπικού με διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες.Η 
δυσκολία του επαγγέλματος, προϋποθέτει την 
εξασφάλιση  των δύο πυλώνων ασφάλειάς του: 
Την εξασφάλιση χωρίς εκπτώσεις των Μ.Α.Π.  
με την αυστηροποίηση  της  προσωπικής ευθύ-

νης χρήσης τους και την θσπιση κανόνων υγείας 
και ασφάλειας στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. 
Αυτονόητο αποτελεί η τήρηση των παραπάνω 
στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Στρατηγική επιλογή πρέπει να είναι η δια βίου 
και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του πυροσβεστι-
κού προσωπικού. Η αξιοποίηση των εργαλείων  
του Ν.4249/2014 με τις αναγκαίες όμως τροπο-
ποιήσεις πρέπει να καταστήσουν το  πυροσβε-
στικό εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα εργαλείο 
πυροσβεστικής καθημερινότητας, μετατρέπο-
ντας, το σύνολο των πυροσβεστικών μονάδων 
σε εκπαιδευτικά κέντρα – παραρτήματα της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ο πυροσβεστικός 
υπάλληλος στην διάρκεια της θητείας του στο 
Π.Σ. πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με 
τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις 
στους τομείς  δράσης του Π.Σ. και να αποκτά 
δεξιότητες σε όλο το φάσμα της επιχειρησιακής 
δράσης. Ο σχεδιασμός πρέπει να συμπεριλάβει 
όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες της εξ απο-
στάσεων εκπαίδευσης για την παροχή συνεχούς 
γνώσης από την Πυροσβεστική Ακαδημία, αλλά 
και την δυνατότητα εκπαίδευσης σε εξομοιωτές 
όλων των δυνατοτήτων που αφορούν τους το-
μείς δράσης του Π.Σ.
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Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.
Η Πολύπλευρη δράση του Π.Σ. δείχνει ότι ήρθε η 
στιγμή της μετατροπής σε ένα πολυσύνθετο επι-
χειρησιακό φορέα πολιτικής προστασίας, που 
νε ενσωματώσει  τις συγγενείς δράσεις, πάντα 
με την ενσωμάτωση ανάλογου προσωπικού και 
μέσων. Η ανάληψη δράσεων παροχής πρωτο-
βάθμιας  υγειονομικής φροντίδας σε ατυχήματα, 
η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε κα-
ταστροφές, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
υποδομών σε μεγάλες καταστροφές δείχνουν 
τον δρόμο για την μεταλλαγή από Σώμα Πυρό-
σβεσης – Διάσωσης σε Σώμα Αντιμετώπισης 
Καταστροφών.
Για την αποτελεσματική απόκριση  σε αυτό το 
περιβάλλον πρέπει να ακολουθήσει μια γενναία 
αναδιοργάνωση των Π.Υ. λαμβάνοντας υπόψη 
επιστημονικά δεδομένα αποτίμησης των κιν-
δύνων και αντιμετωπίζοντας το εθνικό πεδίο 
δράσης ως ενιαίο σύνολο. Σε αυτή την αναδι-
οργάνωση πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα 
δεδομένα πληθυσμιακής διαστρωμάτωσης, η 
οικονομική δραστηριότητα, οι εθνικές απειλές, 
το φυσικό κάλλος και να ακολουθηθούν νέες ευ-
έλικτες μορφές υποστήριξης, συμπεριλαμβανο-
μένων της εποχικότητας μονάδων, της δυνατό-
τητας άμεσης μεταφοράς δυνάμεων κ.λ.π.
Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει να 
καταγραφεί η πλήρη αναγκαιότητα σε εξοπλι-
σμό και μέσα στο βάθος της πενταετία και βάσει 
του σχεδίου να αποφασιστεί τόσο η απόσυρση 
παλιών και μη αποτελεσματικών μέσων όσο και 
η προμήθεια νέων.
Ειδικό βάρος στο σχεδιασμό πρέπει να δοθεί 
στον τομέα πρόληψης ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης  στοχευμένων ομάδων του πλη-
θυσμού.
Ανάλογο βάρος πρέπει να δοθεί παράλληλα 
στην αντεμπρηστική πολιτική ως εργαλείο περι-
ορισμού ενάρξεων των πυρκαγιών, με την μελέ-
τη των σύγχρονων απειλών συμπεριλαμβανο-
μένων και της «πυροτρομοκρατίας».
Η μελέτη της εγκληματικότητας του εμπρησμού 
πρέπει να εξειδικευτεί  για να παρέχει στις υπη-
ρεσίες δίωξης του Π.Σ. τα μέσα  εντοπισμού των  

αιτιών και υπαιτίων, κάτι στο οποίο υπάρχουν 
εξαιρετικά χαμηλά αποτελέσματα.
Στα πλαίσια των δράσεων πολιτικής προστασί-
ας θα πρέπει να επιδιωχθεί η αυτοματοποιημέ-
νη συνεργασία με τους φορείς αυτοδιοίκησης, 
εξετάζοντας τις δυνατότητες στελέχωσης των 
οργανισμών τους με πυροσβεστικό προσωπικό 
σύνδεσμο στους αντίστοιχους τομείς.
Αντίστοιχη τέτοια δομή θα πρέπει να αναπτυ-
χθεί σε «στοχευμένους φορείς και υπηρεσίες» 
όπου η παρουσία πυροσβεστικού προσωπικού 
θα ενισχύσει τη διαφορετικότητα και θα ενισχύ-
σει την  εθνική πολιτική προστασία.
Στα πλαίσια των δράσεων πολιτικής προστασί-
ας θα πρέπει να επιδιωχθεί η αυτοματοποιημέ-
νη συνεργασία με τους φορείς αυτοδιοίκησης, 
εξετάζοντας τις δυνατότητες στελέχωσης των 
οργανισμών τους με πυροσβεστικό προσωπικό 
σύνδεσμο στους αντίστοιχους τομείς.
Αντίστοιχη τέτοια δομή θα πρέπει να αναπτυ-
χθεί σε «στοχευμένους φορείς και υπηρεσίες» 
όπου η παρουσία πυροσβεστικού προσωπικού 
θα ενισχύσει τη διαφορετικότητα και θα ενισχύ-
σει την  εθνική πολιτική προστασία.



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

18

ποιοί καίνε τη χώρα μας ;;

Του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη

Τι κάνει κάθε χρόνο την πατρίδα μας να στενά-
ζει κάτω από τις πύρινες φλόγες, τι μετατρέπει 
την φίλη «φωτιά» σε καταστρεπτική πυρκαγιά. 
Γιατί μετά από τόσες καταστροφές, το επαχθές 
έγκλημα του «εμπρησμού» συνεχίζει να δείχνει 
το αποτρόπαιο πρόσωπό του στην πατρίδα μας, 
καταστρέφοντας περιουσίες, και φυσικό πλούτο 
και απειλώντας ανθρώπινες ζωές.
Οι αριθμοί της Φωτιάς συνεχίζουν να είναι καυ-
τοί και την χρονιά που πέρασε:
Για τις χιλιάδες των πυρκαγιών που εκδηλώ-
θηκαν στη χώρα μας το 2013, σχηματίστηκαν 
18.727 δικογραφίες σε βάρος 1048 ατόμων, 
852 για εμπρησμό από αμέλεια και 196 για 
πρόθεση. Για 280 από αυτούς ακολουθήθηκε 
η διαδικασία αυτοφώρου. Και τα στοιχεία αυτά 
αποτελούν μόλις το 2,62% που είναι το ποσο-
στό που εξιχνιάστηκε αναφορικά με τον υπαίτιο 
των εμπρησμών.
Το επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι για το έτος 
2013 στις αγροτοδασικές πυρκαγιές το 47,44% 
χαρακτηρίζονται εκ προθέσεως ενώ σε 19 ανε-
ρεύθησαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί.
Παρόμοια και στις αστικές πυρκαγιές σε ποσο-
στό άνω του 70% η έναρξη τους έγινε με χρήση 
γυμνής φλόγας, ενώ σε 167 πυρκαγιές ανερεύ-
θησαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί.
Αμέλεια ή πρόθεση, πλέον μετά από το μέγε-

θος της καταστροφής στην πατρίδα μας, το όριο 
είναι δυσδιάκριτο. Το χέρι που επιχειρεί εμπρη-
σμό, είναι σαφώς επικίνδυνα εγκληματικό. Η 
μικρή φωτιά, εύκολα εξελίσσεται με ασύμμετρο 
τρόπο και ασύμμετρα αποτελέσματα.
Ο εμπρηστής είναι ο επαχθής εγκληματίας και 
ως τέτοιον πρέπει να τον αντιμετωπίζει η κοινω-
νία και η πολιτεία.
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Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος, πέρα από την αυτή, καθ αυτή συνδικα-
λιστική της δράση, διεκδικώντας την εργασιακή 
βελτίωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος 
του Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, 
δίνει μια εξίσου σημαντική προσπάθεια να ανα-
βαθμίσει γενικότερα το ρόλο και τη θέση του 
στην ελληνική κοινωνία.
Η παροχή πληροφοριών και γνώσεων στα στε-
λέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, πάνω στο 
εξειδικευμένο και απαιτητικό περιβάλλον που 
καθημερινά δρουν, διαχειρίζονται και επιχει-
ρούν, αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την 
αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος.
Η ΕΑΠΣ προς σε αυτή την κατεύθυνση, προ-
σπαθεί με όλα τα πρόσφορα μέσα να παρέχει 
εξειδικευμένη γνώση και συνεχή πληροφόρηση 
για τις εξελίξεις στο επαγγελματικό γίγνεσθαι 
του Π.Σ. 
Σήμερα αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότη-
τες, η πληροφόρηση για τις δράσεις, παρεμβά-
σεις και ειδήσεις δίνεται άμεσα με την ανάρτηση 
στους γνωστούς κόμβους της, ιστοσελίδα, ιστο-
λόγιο, κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι σημαντικές ανα-
κοινώσεις στέλνονται με email στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις όλων των υπηρεσιών του Π.Σ. 
Παράλληλα το περιοδικό «Πυροσβεστικό Γί-

γνεσθαι», εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά, ενώ σε 
τακτά διαστήματα εκδίδονται ηλεκτρονικά ενημε-
ρωτικά «newsletters».
Τελευταία δράση προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης 
που να φιλοξενούνται e books - ψηφιακές εκ-
δόσεις της ΕΑΠΣ, που αφορούν συνδικαλιστι-
κά και επαγγελματικά ζητήματα πυροσβεστικού 
ενδιαφέροντος, αλλά και πολιτικής προστασίας 
γενικότερα.
Επίσης σημαντικό κομμάτι της βιβλιοθήκης, φι-
λοδοξείτε να είναι και εξειδικευμένες εκδόσεις-
πονήματα συναδέλφων.
Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι ειδικά σε αυτήν 
την κατηγορία, οι αναγραφόμενες απόψεις δε-
σμεύουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους.
Μέχρις στιγμή, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της 
ΕΑΠΣ, έχουν αναρτηθεί 19 e books, όπου ελεύ-
θερα μπορεί να διαβαστούν και να κατεβούν.
H ηλεκτρονική βιβλιοθήκη φιλοξενείται στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΠΣ www.eaps.gr στο link 
http://www.eaps.gr/?page_id=2337.
Παράλληλα δημιουργήθηκε και σελίδα (κοινό-
τητα) στο facebook με το όνομα “Ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη ΕΑΠΣ”, όπου υπάρχει η δυνατότη-
τα ανακατεύθυνσης στο calameo.com, όπου 
μπορεί κάποιος να διαβάσει ή να κατεβάσει το 
e-book, που τον ενδιαφέρει.

η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ
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Εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, το Πυροσβε-
στικό Σώμα, αντιμετώπισε  στις υπηρεσίες της 
Αττικής, την παύση  του  σύγχρονου συστήμα-
τος ασύρματων επικοινωνιών του. Πλέον για 
την ασύρματη  επικοινωνία των πυροσβεστικών 
επιχειρήσεων χρησιμοποιείται το παλαιό αναλο-
γικό σύστημα επικοινωνιών.
Δυστυχώς όπως ήταν και αναμενόμενο, το συ-
γκεκριμένο σύστημα παρουσιάζει πολλά προ-
βλήματα, δημιουργώντας υστερήσεις  ή και κενά 
επικοινωνίας, δυσχεραίνοντας τις πυροσβεστι-
κές επιχειρήσεις, αλλά και δημιουργώντας κιν-
δύνους για την ασφάλεια του εμπλεκομένου σε 
αυτές πυροσβεστικού προσωπικού.
Η ΕΑΠΣ στις 24 Σεπτεμβρίου η ΕΑΠΣ απέστει-

λε επιστολή προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη  κ.Β.Κικίλια επιση-
μαίνοντας το πρόβλημα και τονίζοντας ότι: 
«Οι επικοινωνίες είναι σημαντικός παράγοντας 
της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του 
Πυροσβεστικού Σώματος. 
Πρέπει άμεσα «από χθες» να  δοθεί λύση στο 
πρόβλημα  των επικοινωνιών με την εγκατάστα-
ση σύγχρονου και ασφαλούς συστήματος.
Γιατί δεν φθάνει μόνο η  επαγγελματική ευσυ-
νηδησία των Πυροσβεστών. Χρειάζονται και τα 
μέσα και τα εργαλεία για να είμαστε αποτελε-
σματικοί στους κινδύνους και τις απειλές που 
στοχεύουν την πολιτική προστασία στη χώρα 
μας.»

προβλήματα στις ασύρματες επικοινωνίες του ΠΣ
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πρόταση για νέο μισθολόγιο - για εμάς, χωρίς εμάς

Χωρίς κανένα διάλογο και χωρίς καμία διαβού-
λευση, περιήλθε εις γνώση μας, από την ιστοσε-
λίδα on-alert, σχέδιο Νόμου για νέο μισθολόγιο 
των ενστόλων. Η ανευ δημόσιας διαβούλευσης 
δημιουργία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, 
υποκρύπτει προφανώς την προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να δείξει ότι συμμορφώνεται μεν την 
απόφαση του ΣτΕ.
Από μια πρώτη ανάγνωση του προτεινόμενου 
μισθολογίου προκύπτει μια μέση ποσοστιαία 
αύξηση περί τα 6% με αυξητική κλιμάκωση από 
τους άγαμους προς τους έγγαμους με τέκνα. 
Στην πρόταση περιλαμβάνεται η κατάργηση 
των επιδομάτων: 
- Χρόνου Υπηρεσίας,
- Επιτελικής Ευθύνης, 
- Ετοιμότητας, 
- Ειδικής Απασχόλησης, ενώ προβλέπεται η 
περικοπή των επιδομάτων Εξομάλυνσης και 
Δκσης - Δνσης 
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αύξηση 
του Βασικού Μισθού θα προκαλέσει μια μεγάλη 
αύξηση των κρατήσεων.
Τέλος ενώ προβλέπει ένα επίδομα 100 ευρώ για 
το προσωπικό της ΕΛΑΣ που υπηρετεί στην Ατ-
τική, δεν υπάρχει ανάλογη ρύθμιση για το προ-
σωπικό του Π.Σ. όπως και δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη για την πληρωμή της υπερεργασίας 
μας ή κάποια πρόβλεψη για το “δασικό μας επί-
δομα” που αγνοείται τα τελευταία χρόνια.
Το ουσιαστικό είναι ότι με το νέο αυτό προτεινό-
μενο μισθολόγιο οι αποδοχές μας δεν επανέρχο-
νται στα επίπεδα του 2012. Να υπενθυμίσουμε 

ότι τότε περικόπηκαν οι βασικοί μισθοί μας κατά 
12%, τα επιδόματά μας 28% και καταργήθηκαν 
πλήρως ότι είχε απομείνει από τα δώρα εορτών 
και αδείας. Η μνημονιακή επίθεση συνεχίστηκε 
με την αλλαγή επί το χείρον των φοροαπαλλα-
γών και των φορολογικών συντελεστών.
Δυστυχώς το “μυστικό σχέδιο του μισθολογίου 
μας” δεν απαντά ούτε στις υποσχέσεις της κυ-
βέρνησης, ούτε στις επιταγές της δικαιοσύνης 
και πολύ περισσότερο δεν απαντά στις προσ-
δοκίες μας.
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Του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη

Το έγκλημα του εμπρησμού, ειδικά στις δασικές 
πυρκαγιές και ειδικά στη χώρα μας, είναι εκτός 
από ιδιαιτέρως απεχθές, είναι και ιδιαίτερα κα-
ταστροφικό, αφού εκτός από τις ανυπολόγιστες 
καταστροφές στο πολύτιμο φυσικό περιβάλ-
λον, πλήττει και την «ταλαιπωρημένη οικονομία 
μας», μιας και η εκδήλωση τους ειδικά το κα-
λοκαίρι πλήττει την τουριστική βιομηχανία μας, 
κεντρικό οικονομικό πυλώνα της πατρίδας μας.
Η αναζήτηση των αιτιών και υπαιτίων είναι μια 
υπόθεση που ξεφεύγει από τα εθνικά όρια, και 
ενδιαφέρει πλέον την παγκόσμια κοινότητα, 
αφού το έγκλημα εναντίον των δασών, είναι σε 
παγκόσμια κλίμακα, μια σοβαρή απειλή που δι-
ασαλεύει πέρα από την κλιματική και περιβαλ-
λοντική ισορροπία και την διεθνή ασφάλεια.
Σε αυτή την διεθνή πλέον αναζήτηση, έχει ενδι-
αφέρον η μελέτη όλων των πλευρών και αναλύ-
σεων για την μελέτη και αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. 
Μια από τις πρόσφατες αναλύσεις για τις δασι-
κές πυρκαγιές, έχει συμπεριλάβει τον όρο “forest 
jihad”. Μια από τις πρώτες αναλύσεις του θέμα-
τος επιχειρεί ο συν/ρχης Jonathan Fighel, σε άρ-
θρο του που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα «Τhe 
International Institute for Counter-Terrorism», 
τον Οκτώβριο του 2008, όπου περιγράφει πως 
ριζοσπαστικές ισλαμικές οργανώσεις έχουν συ-
μπεριλάβει τις επιθέσεις μέσω δασικών πυρκα-
γιών στην τακτική τους. Χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει:
«Ήδη από το Νοέμβριο του 2007, ριζοσπαστικά 
ισλαμικά φόρουμ διατυπώνουν τέτοιες θεωρίες. 
Μια από τις ιστοσελίδες που συνδέονται με τις 
ιδέες της Αλ Κάιντα, που ονομάζεται “Al-Ikhlas 
Islamic Network” δημοσίευσε εκτενές μήνυμα, 
στο οποίο υποστήριξε ότι οι εμπρησμοί είναι μια 
αποτελεσματική μορφή δράσης, η οποία δικαιο-
λογείται από τον ισλαμικό νόμο στο πλαίσιο του 
«οφθαλμόν αντί οφθαλμού» Η ανάρτηση συμ-
βουλεύει «να θυμόμαστε το «Δάσος Τζιχάντ» 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σημειώνοντας 
ότι “οι πυρκαγιές προκαλούν οικονομική ζη-
μία και ρύπανση».. και η ιστοσελίδα καταλήγει: 
«Φανταστείτε, αν μετά από όλες τις απώλειες 
που προκαλούνται από μια τέτοια περίπτωση, 
μια τζιχάντ οργάνωση, διεκδικήσει την ευθύνη 
για τις δασικές πυρκαγιές, το επίπεδο του φό-
βου που θα κυριαρχήσει στους ανθρώπους στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, τη Ρωσία και 
την Αυστραλία.» 
Μια άλλη παρόμοια ιστοσελίδα, η “Al-
Jazeeratalk.net” δημοσίευσε ένα παρόμοιο μή-
νυμα την 27η Δεκεμβρίου 2007, υπενθυμίζοντας 
στους υποστηρικτές της: «να μην ξεχνάμε το 
δάσος τζιχάντ καλοκαίρι”, προσθέτοντας «αυτή 
είναι μια πρόσκληση προς τους μουσουλμάνους 
της Ευρώπης και την Αμερική, την Αυστραλία 
και τη Ρωσία να καίνε τα δάση». Η ανάρτηση 
ισχυρίζεται ότι το κάψιμο των δέντρων, ως μέθο-
δος πολέμου, επιτρέπεται στο Ισλάμ και παρα-
θέτει αποσπάσματα από το Κοράνι. Τα «οφέλη» 
από τις πυρκαγιές, όπως περιγράφονται είναι 
ότι προκαλούν θύματα, χτυπούν το τουριστικό 
εισόδημα, δημιουργούν ελλείψεις ξυλείας τόσο 
για οικιακή, όσο και βιομηχανική χρήση, καθώς 
και σε φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ εξουθενώ-
νουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

forest jihad
άλλη μια αιτία για τις δασικές πυρκαγιές
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Τον Οκτώβριο του 2012 στην ρωσική ιστοσελί-
δα http://en.ria.ru δημοσιεύονται δηλώσεις του 
αρχηγού των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας 
Alexander Bortnikov, σύμφωνα με το οποίο, «Η 
Αλ Κάιντα είναι υπεύθυνη για την πρόσφατη 
έξαρση των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώ-
πη». Σύμφωνα με το Ρώσο αξιωματούχο,« Οι 
Δασικές πυρκαγιές σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να θεωρείται μία από τις 
νέες τακτικές στην στρατηγική της Αλ Κάιντα, 
τακτική που επιτρέπει την πρόκληση σημαντι-
κής ζημίας στην οικονομία και το ηθικό, χωρίς 
καμία σοβαρή προετοιμασία, τεχνικό εξοπλισμό 
ή οικονομική δαπάνη.»
Τον Ιούνιο του 2013 μετά τις καταστροφικές 
πυρκαγιές στο Colorado, ο Rachel Ehrenfeld, 
δημοσιεύει ανάλυση στην ιστοσελίδα «The 
American Center for Democracy» με τίτλο «Πό-
λεμος Φωτιάς». Στην ανάλυσή του αναφέρεται 
στους προβληματισμούς των ειδικών για τα αί-
τια της δολοφονικής αυτής δασικής πυρκαγιάς, 
υπενθυμίζοντας ότι σε μια περσινή παρουσίαση 
ενός ειδικού στην εναέρια δασοπυρόσβεση στις 
Δυτικές ΗΠΑ του Bill Scott, υπήρχε αναφορά για 
σχετικό άρθρο που είχε δημοσιευτεί στα αγγλικά 
σε περιοδικό της Αλ-Κάιντα, με τίτλο:

“It Is of Your Freedom to Ignite a Firebomb,” με 
οδηγίες για την κατασκευή εμπρηστικών βομ-
βών για δασικές πυρκαγιές.
Οι τελευταίες εξελίξεις με το κίνημα των τζιχα-
ντζιστών, δημιουργεί την ανάγκη μελέτης και της 
παραπάνω οπτικής.
Σαφώς και η συντριπτική πλειονότητα των μου-
σουλμάνων, δεν έχουν καμία σχέση με τον πα-
ραπάνω εξτρεμισμό και ειδικά στην πατρίδα μας, 
όπου υπάρχει μακρά ειρηνική και δημιουργική 
συγκατοίκηση με την αντίστοιχη μειονότητα.
Σαφώς όμως στα αυτιά των φανατικών εξτρε-
μιστών η ρήση « ούτε οι περιουσίες τους, αλλ΄ 
ούτε και τα παιδιά τους θα ωφελήσουν σε τίποτε 
τους άπιστους, μπροστά στον ΑΛΛΑΧ. Οι ίδιοι 
αυτοί δεν θ αποτελέσουν τίποτε άλλο, παρά 
καύσιμο για τη Φωτιά… Εκείνοι όμως που αρ-
νούνται την πίστη, ούτε οι περιουσίες τους, ούτε 
τα αμέτρητα παιδιά τους θα ωφελήσουν σε τίπο-
τα, μπροστά στον ΑΛΛΑΧ. Θα είναι σύντροφοι 
της Φωτιάς όπου για πάντα θα παραμείνουν.» 
(παρ.10,1116 Κεφ. Ο οίκος Ιμραν ΙΕΡΟ ΚΟΡΑ-
ΝΙΟ), μπορεί να περάσει από το μεταφορικό του 
θεολογικού λόγου σε πρακτική κοινωνικής δρά-
σης με ολέθρια αποτελέσματα.
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αφιέρωμα ΤΕΑΠΑΣΑαφ
ιέρ
ωμ
α

Ενώ εμείς ρισκάρουμε τη ζωή μας,
αυτοί παίζουν με το μέλλον μας

Κρυφίως άνευ ουδενός διαλόγου, οι εκτελεστές 
του μνημονίου, στα μέσα Ιουλίου, προωθούν 
νομοθετική διάταξη με την οποία οι τομείς του 
ΤΕΑΠΑΣΑ που μας χορηγούν την ήδη πενιχρή 
επικουρική μας σύνταξη υπάγεται στο ΕΤΕΑ, οι 
κλάδοι Πρόνοιας που μας δίνουν το ΕΦΑΠΑΞ 
υπάγονται στον σφαγιαστικό “μαθηματικό τύπο” 
και το σύνολο του ΤΕΑΠΑΣΑ επιστρέφει στην 
εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας.
Άμεσα στις 24 Ιουλίου με κοινή ανακοίνωση 
ΕΑΠΣ – ΠΟΕΥΠΣ καταγγέλλουμε «ότι η πολιτι-
κή της απίστευτης προχειρότητας της πλήρους 
εχθρότητας και της συνειδητής πλέον απαξίας 
των ενστόλων από την πλευρά των διαχειρι-
στών της κρίσης και των εκτελεστών των μνημο-
νίων στη χώρα μας, κορυφώνεται πλέον. Μετά 
την απίστευτη φτωχοποίηση του φτωχοκάματού 
μας, την ερημοποίηση των επαγγελματικών μας 
οργανισμών, το κρυφτούλι με τις αποφάσεις της 
δικαιοσύνης σχετικά με την αποκατάσταση των 
αδικιών εις βάρος των αποδοχών μας, η σκυ-
τάλη δόθηκε στην κατεδάφιση των επικουρικών 
μας ταμείων. Μετά την ληστεία των αποθεματι-
κών μας από το PCI, ξεδιπλώνεται πλέον η πο-
λιτική πρωτοβουλία να γκρεμιστεί ότι είχε απο-
μείνει υγιή στην επικουρική μας ασφάλιση, για 
να συντροφέψει στην εξαθλίωση ότι απέμεινε 
στην κύρια ασφάλιση μας.
Καλούμε τώρα τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού 
Σώματος να αρθεί των περιστάσεων και ως φυ-
σικός ηγέτης να προασπίσει το υστέρημα των 
συναδέλφων.
Καλούμε τώρα τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, να τεθεί ως πολιτι-
κός προϊστάμενός μας ασπίδα σε αυτή τη νομο-
θετική πρωτοβουλία.
Συνάδελφοι 
Βρισκόμαστε τις τελευταίες ώρες σε επαφή και 
συνεργασία με όλες τις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις του χώρου και τους υπηρεσιακούς πα-

ράγοντες για να συντονίσουμε τη δράση μας. 
Αυτή την καταστρεπτική πυρκαγιά που ανάβει, 
πρέπει με αποτελεσματικότητα να τη σβήσου-
με».

H Επικουρική και προνοιακή μας ασφάλιση 
δεν είναι παιχνιδάκι στο μνημονιακό τέρας.

Από την πρώτη στιγμή της ανακάλυψης της 
νέας αυτής “φροντίδας” στον πυροσβεστικό μό-
χθο, τα σωματεία μας κάλεσαν την πολιτική και 
πυροσβεστική ηγεσία να συμπαραταχθεί στις 
προσπάθειες να ανατραπεί η νέα αυτή μεθόδευ-
ση. Σε παράλληλες κινήσεις με τα σωματεία της 
ΕΛΑΣ, καταστήσαμε σαφές προς όλες τις κατευ-
θύνσεις το άδικο της ρύθμισης και προειδοποιή-
σαμε για την σφοδρότητα των αντιδράσεων που 
θα προκαλέσει
Ο κ. Αρχηγός του ΠΣ από την πρώτη στιγμή 
που τον ενημερώσαμε, ανταποκρίθηκε άμεσα 
και μετά την σύσκεψη που συγκάλεσε, παρου-
σία των εκπροσώπων μας, στα πλαίσια των δυ-
νατοτήτων του, κατέστησε σαφές προς όλες τις 
κατευθύνσεις, ότι η συγκεκριμένη κίνηση, πέρα 
από το άδικό της, θα δημιουργήσει πιθανά, εν 
μέσω αντιπυρικής περιόδου κύμα εσπευσμένων 
αποστρατειών από συναδέλφους, πλήττοντας 
και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού 
μηχανισμού. Παρόμοιες κινήσεις έγιναν και από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, ο οποίος και άμεσα κατανόησε τους 
λόγους της αντίδρασής μας.
Χωρίς βέβαια κανένα λόγο εφησυχασμού, μετά 
από τα παραπάνω, φαίνεται ότι τα Ταμεία Πρό-
νοιας, που χορηγούν το εφάπαξ, παραμένουν 
στην υφιστάμενη κατάσταση, υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου μας. Σε νέα κοινή ανακοίνωση 
ΕΑΠΣ - ΠΟΕΥΠΣ επισημαίνεται:
«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η πολιτι-
κή των μνημονιακών απαιτούμενων, πέρα από 
άδικη, είναι ξεκάθαρα πρόχειρη και αναποτελε-
σματική.
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1. Η προσπάθεια σήμερα Ιούλιο του 2014 να 
υπαχθεί το ΤΕΑΠΑΣΑ πάλι υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Εργασίας, είναι πέρα από κάθε 
σοβαρή λογική, όταν η υπαγωγή του στην επο-
πτεία του Υπουργείου μας έγινε πριν λίγους 
μήνες θεωρήθηκε επιβεβλημένη από την ίδια 
την κυβέρνηση με τον Ν. 4142/2013 λόγω της 
ιδιαιτερότητας των ενστόλων και κατ’ αναλογική 
εφαρμογή των ταμείων των Ενόπλων Δυνάμε-
ων.
2. Η τυχόν υπαγωγή της χορήγησης του ταμείου 
προνοίας μας που χορηγεί το εφάπαξ σε οποιο-
δήποτε “μνημονιακό τύπο” του Υπουργείου Ερ-
γασίας στερείτε κάθε λογικής, όταν ήδη έχουν 
ολοκληρωθεί οι σχετικές αναλογιστικές μελέτες, 
οι οποίες έχουν εγκριθεί από αυτό και έχουν 
ληφθεί όλα τα απαραίτητα ώστε οι παροχές να 
μην δημιουργούν στο βάθος χρόνου αναλογι-
στικά ελλείματα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 
τα Ταμεία μας ζουν μόνο από το υστέρημα των 
συναδέλφων. Η τυχόν υπαγωγή του επικουρι-
κού ταμείου μας, που χορηγεί την επικουρική 
σύνταξη, στο ΕΤΕΑ, στερείται επίσης κάθε λο-
γικής, μιας και ο τελευταίος μνημονιακός νόμος 
4254/2014 ήδη είχε προβλέψει και για αυτό, την 
εφαρμογή του διανεμητικού συστήματος υπό 
την προϋπόθεση της ρήτρας μηδενικού ελλείμ-
ματος σε ετήσια βάση. Προς αυτό το σκοπό ήδη 
έχει δρομολογηθεί αναλογιστική μελέτη. Δηλα-
δή έχουν δρομολογηθεί οι ίδιες διαδικασίες που 
προβλέπεται και για το ΕΤΕΑ.
Οι διαχειριστές του μνημονίου, τη μόνη νομοθε-
τική παρέμβαση που περιμέναμε να κάνουν, αν 
ενδιαφέρονται για τη σωτηρία των Ταμείων μας, 
είναι να επιστρέψουν τα “εκατομμύρια ευρώ” 
που ληστεύτηκαν από το εγκληματικό “κούρε-
μα”».

Ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 
Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014 
 
Μπροστά στις νέες αυτές εξελίξεις, αποφασίζε-
ται από τα σύνολο των Σωματείων των Σ.Α. η 
πραγματοποίηση ένστολης συγκέντρωσης δι-
αμαρτυρίας στην Αθήνα, την προσεχή Τετάρτη 

6 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.00 στην πλατεία 
Κολοκοτρώνη, ώστε να αποκρουστεί η νέα επί-
θεση από τις επώδυνες διατάξεις για τα ασφα-
λιστικά μας ταμεία που τα οδηγούν ουσιαστικά 
στη διάλυσή τους με ολέθριες συνέπειες στη λει-
τουργία και των τριών Σωμάτων.
Στην κινητοποίηση καλούνται και όλοι οι ένστο-
λοι των Ενόπλων Δυνάμεων όπως και οι συντα-
ξιούχοι, να δώσουν και από την πλευρά τους το 
δυναμικό παρών. Κοινό αίτημα η άμεση από-
συρση των καταστροφικών διατάξεων του άρ-
θρου 221.

Η «Πυροσβεστική» θέση στην επιτροπή της 
Βουλής για τις ρυθμίσεις για την επικουρική 
ασφάλιση

Οι Πρόεδροι της ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ παραβρέ-
θηκαν στην ειδική συνεδρίαση, (ακρόαση φορέ-
ων) της Επιτροπής της Βουλής, που επεξεργά-
ζεται το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις 
επαχθείς ρυθμίσεις για την επικουρική ασφάλι-
ση του προσωπικού.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δημ.Σταθόπουλος 
παρουσίασε την κοινή θέση των δύο σωματείων 
και ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάν Σταμούλης, απά-
ντησε στις ερωτήσεις των βουλευτών σχετικά με 
τις εκπεφρασμένες απόψεις και την κάθετη δια-
φωνία μας στις ρυθμίσεις.
Στην επιτροπή κατατέθηκε από κοινού, το πα-
ρακάτω κείμενο.
 
Εν όψη της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, εκ-
φράζουμε την κάθετη αντίθεση μας, αναφορικά 
με το άρθρο 221, αναφορικά με τις διατάξεις 
που αφορούν τον Τομέα Πρόνοιας όσο και τον 
Επικουρικό Τομέα του προσωπικού του Πυρο-
σβεστικού Σώματος. Και οι δύο τομείς μας στο 
ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέ-
τες καταδυκνείουν την βιωσιμότητα με την σημε-
ρινή του μορφή για τα επόμενα 40 χρόνια.
Ειδικά για το Επικουρικό μας Ταμείο επισημαί-
νουμε ότι από 1-1-2015 έχει εφαρμογή και σε 
αυτό ο μαθηματικός τύπος με τον συντελεστή βι-
ωσιμότητας για τον καθορισμό των συντάξιμων
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αποδοχών που έχει καθορίσει το Υπουργείο 
Εργασίας

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε ένταξη στο ΕΤΕΑ εί-
ναι άνευ ουσίας, παρά μόνο να ληστευθούν και 
τα εναπομείναντα αποθέματά μας, μετά το PCI.
Αναφορικά με το Ταμείο Προνοίας μας, μόλις 
έχει εγκριθεί η αναλογιστική μελέτη του και από 
το Υπουργείο Εργασίας και είναι έτοιμη από τον 
Υπουργό μας, η σχετική νέα απόφαση για τον 
καθορισμό του υπολογισμού του εφάπαξ με 
όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την βιωσιμότη-
τά του στο μέλλον.
Η οποιαδήποτε ρήτρα αξιόμαχου συνίσταται 
στο να μας επιστρέψει πίσω η κυβέρνηση τα 
72.790.182 που σε μία νύχτα ληστεύτηκαν από 
το PCI.
Σας καλούμε να αποσύρετε τώρα τις ρυθμίσεις 
που αφορούν το ΤΕΑΠΑΣΑ .
Μετά το τέλος της ακρόασης, έξω από το Κοι-
νοβούλιο, έγιναν από τους δύο Πρόεδρους, δη-
λώσεις προς τα ΜΜΕ εκφράζοντας την πλήρη 
αντίθεση του πυροσβεστικού προσωπικού στις 
προωθούμενες διατάξεις για την επικουρική 
ασφάλιση του.

Φτάνει πιά στον εμπρησμό των πυροσβε-
στών

Στις 2 Αυγούστου σε ανακοίνωση της η ΕΑΠΣ 
επισημαίνει: 
«Τα τελευταία χρόνια το πυροσβεστικό προσω-
πικό, μπήκε στο στόχαστρο του μνημονιακού 
εφιάλτη, ο οποίος περιέκοψε τις ήδη πενιχρές 
αποδοχές του, συρρίκνωσε τα ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά του δικαιώματα. Με πενιχρές 
αποδοχές στην ενέργεια, και πολλαπλάσια 
πενιχρές συντάξεις στην αφυπηρέτηση, δια-
μορφώνεται το εργασιακό πλαίσιο του Έλληνα 
Πυροσβέστη που εκτός από τις πυρκαγιές που 
καλείται στην «υπηρεσία του», πλέον πρέπει να 
σβήνει τις πυρκαγιές στην καθημερινότητά του. 
Και ενώ το μόνο που υπάρχει σε περίσσευμα 
είναι κυβερνητικές δηλώσεις συμπάθειας στο 
έργο του, το έλλειμα σε πολιτικές πράξεις συνε-
χίζεται με αμείωτη ένταση.

Παρά τις «κυβερνητικές εξαγγελίες» για μισθο-
λογική αποκατάσταση, ούτε καν εφαρμογή των 
αποφάσεων του ΣτΕ δεν διαφαίνεται στον ορίζο-
ντα. Παράλληλα σε αυτή την πολιτική της εχθρό-
τητας και απαξίας απέναντί μας, ήρθε εν μέσω 
θέρους, την ώρα που εξελίσσεται ο αντιπυρικός 
«πόλεμος», άλλη μια φωτιά, να στοχεύσει, αυτή 
τη φορά την επικουρική μας ασφάλιση.
Τελείως αιφνιδιαστικά με το άρθρο 221 του 221 
του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βου-
λή συμπεριλαμβάνονται εξοντωτικές διατάξεις 
τόσο για το Επικουρικό μας Ταμείο όσο για το 
Ταμείο Πρόνοιας μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Το πρώτο το τσουβαλιάζουν στο ΕΤΕΑ και το 
δεύτερο το προετοιμάζουν με την εφαρμογή 
ενός αγνώστου μαθηματικού τύπου στην απο-
νομή του εφάπαξ, για εξαύλωση του αναμενό-
μενου απομαχικού βοηθήματος.
Και ως το κερασάκι στην εργασιακή μας τούρτα, 
άνευ διαλόγου, εκδόθηκε νομοθετική ρύθμιση 
που πλήττει καίρια τον κανονισμό μεταθέσεων 
του πυροσβεστικού προσωπικού. 
Συνάδελφοι
Η φωτιά αυτή πλέον καίει και τον «οίκο μας». Να 
τη σταματήσουμε. Με μαζικότητα να συμμετά-
σχουμε στην ένστολη πανελλαδική συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας στην Αθήνα 6 Αυγούστου 2014 
και ώρα 11:00΄στην πλατεία Κολοκοτρώνη, μαζί 
με όλους τους συναδέλφους των Ε.Δ. και Σ.Α.
Το δίκιο μας να σβήσει την φωτιά της αδικίας»

αφ
ιέρ
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α
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Για μία ακόμη φορά μας αγνόησαν... 

Ψηφίστηκε τελικά  από το Β’ Θερινό Τμήμα της 
Βουλής το άρθρο 221 του πολυνομοσχεδίου του 
Υπουργείου Οικονομικών, παρά τις αντιδράσεις 
μας και την καθολική μας απαίτηση  να αποσυρ-
θεί, ως απαράδεκτο, λόγω των καταστροφικών 
αλλαγών που επιφέρει στους δυο πυλώνες των 
ασφαλιστικών μας ταμείων, ήτοι στους Κλάδους 
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε κοινή 
ανακοίνωση των Σωματείων αναφέρεται:
«Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ως γνωστόν, 
έδωσε μια συνεχή μάχη μέσα κι έξω από τη 
Βουλή από την πρώτη στιγμή που γνωστοποι-
ήθηκε η απόφαση του υπουργού Εργασίας να 
εντάξει τα Ταμεία μας στο ΕΤΕΑ και να αλλάξει 
τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήμα-
τος, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των με-
ρισμάτων του ταμείου του Λιμενικού Σώματος.
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε συνάντηση με τον 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποί-
ος κατενόησε το δίκαιο των αιτημάτων μας και 
ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα έθετε ζήτημα 
ονομαστικής ψηφοφορίας, διότι το άρθρο 221, 
όπως είπε, ακυρώνει συσσωρευμένα ασφαλι-
στικά δικαιώματα και περιορίζει την ελευθερία 
επιλογής των ασφαλισμένων.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας μας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη 
εκδήλωσαν με την παρουσία τους την συμπα-
ράστασή τους στον αγώνα μας, ο πρόεδρος 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος 
και ο βουλευτής Τέρενς Κουίκ, οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Μητρόπουλος Αλέξης, Τσουκαλάς 
Δημήτρης και Σταθάκης Γιώργος, ο βουλευτής 
του ΚΚΕ Κατσώτης Χρήστος, καθώς και ο εκ-
πρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Βασίλειος Μαστρο-
γιάννης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πολυνο-
μοσχεδίου καταστήσαμε σαφές με την επίδοση 
του σχετικού ψηφίσματος στις Κοινοβουλευτικές 
Ομάδες των κομμάτων ότι τυχόν ψήφιση του 
επίμαχου άρθρου θα εκληφθεί ως εμπαιγμός 
και απαξίωση όλων των ενστόλων, μια εξέλιξη 
που θα πυροδοτήσει νέες αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις, δεδομένου ότι η κυβέρνηση όχι μόνο 

καταδεικνύει πώς αντιλαμβάνεται την «αγάπη» 
της για τους ένστολους, αλλά δεν συμμορφώ-
νεται ούτε καν με τις αμετάκλητες αποφάσεις 
του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθολογι-
κών αδικιών που έχουμε υποστεί από τα μνημό-
νια. Δυστυχώς, εκ μέρους της κυβέρνησης και 
του υπουργού Εργασίας επιδείχθηκε αδιαλλα-
ξία αφού δεν δέχθηκε ούτε την τροπολογία 12 
βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε 
και την πρότασή μας για νομοτεχνική βελτίωση 
στην παρ. 3 του άρθρου 221 ώστε να ρυθμίζε-
ται ο τρόπος καταβολής του εφάπαξ με κοινή 
υπουργική απόφαση.
Κατόπιν τούτων κατά τη διεξαχθείσα ονομαστι-
κή ψηφοφορία εψήφισαν συνολικά 97 βουλευ-
τές. Υπέρ του άρθρου 221, εψήφισαν ΝΑΙ 50 
κυβερνητικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 
και του ΠΑΣΟΚ και ΟΧΙ 47 της αντιπολίτευσης.
Ειδικότερα υπέρ του άρθρου ψήφισαν οι: Κα-
ραμανλή Άννα, Ιακωβίδου Παναγιώτα (Τάνια), 
Καραγκούνης Κωνσταντίνος, Στύλιος Γεώργι-
ος, Μαρτίνου Γεωργία, Νταβλούρος Αθανάσιος, 
Καράμπελας Ιωάννης, Κοψαχείλης Τιμολέων, 
Υψηλάντης Βασίλειος – Νικόλαος, Κόνσολας 
Εμμανουήλ, Αυγερινοπούλου Διονυσία – Θεο-
δώρα, Μαρίνος Ανδρέας, Βεσυρόπουλος Από-
στολος, Σενετάκης Μάξιμος, Δεικτάκης Γεώργι-
ος, Ασημακοπούλου Άννα - Μισέλ, Πασχαλίδης 
Ιωάννης, Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος, Σκόνδρα 
Ασημίνα, Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Αντω-
νίου Μαρία, Γεωργαντάς Γεώργιος, Δήμας 
Χρίστος, Κέλλας Χρήστος, Βογιατζής Παύλος, 
Κατσαφάδος Κωνσταντίνος, Χριστογιάννης Δη-
μήτριος, Μάνη - Παπαδημητρίου Αννα, Τσου-
μάνης Δημήτριος, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, 
Αραμπατζή Φωτεινή, Σκρέκας Κωνσταντίνος, 
Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, Μακρή 
Ελένη, Μανδρέκα Ασπασία, Καρανάσιος Ευθύ-
μιος. Κάρμαντζης Σταμάτιος, Καλαντζής Γεώρ-
γιος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Μαρκόπου-
λος Κωνσταντίνος, Μπούρας Αθανάσιος, Δήμας 
Πύρρος, Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Γκόκας 
Χρήστος, Κασσής Μιχαήλ, Ρήγας Παναγιώτης, 
Χατζή Οσμάν Ραήφ Αχμέτ, Μανιάτης Ιωάννης, 
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας και Χριστοφιλο-
πούλου Εύη.
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Από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο βουλευ-
τής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χαϊκάλης 

Παύλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Γιοβανό-
πουλος Κώστας και ο βουλευτής της Χρυσής 
Αυγής Μπούκουρας Στάθης. Ο βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, ο 
οποίος είχε διαχωρίσει τη θέση του από το βήμα 
της Βουλής για το άρθρο 221, αντικαταστάθηκε 
λίγο πριν την ψηφοφορία.
Οι Ομοσπονδίες μας δεν θα υποστείλουν φυσικά 
τη σημαία του αγώνα και ήδη σήμερα κατατίθε-
ται η προσφυγή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης 
του ΣτΕ αναφορικά με τις εκδοθείσες από αυτό 
αμετάκλητες αποφάσεις για τις μισθολογικές 
περικοπές. Επίσης, δόθηκε ήδη εντολή στους 
νομικούς συμβούλους να εξετάσουν την αντισυ-
νταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 221, 
έτσι όπως ψηφίστηκε, καθόσον η ίδια η έκθε-
ση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής 
αναφέρεται σε αυτό.
Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη δηλώσει, θα εξα-
ντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, ενώ τις προ-
σεχείς ημέρες θα ανακοινώσουμε τις περαιτέρω 
ενέργειές μας με πνεύμα ενότητας και αποφασι-
στικότητας. Ο αγώνας συνεχίζεται !»

Το έγκλημα στο «απομαχικό πυροσβεστικό 
υστέρημα»

Στις 18 Ιουνίου η ΕΑΠΣ με παρέμβασή της ενη-
μερώνει τους συναδέλφους για την νέα διαμορ-
φωθείσα κατάσταση στα πυροσβεστικά ταμεία: 
«Παρά τις αντιδράσεις μας, τις παρεμβάσεις 
σε όλα τα επίπεδα και τις κινητοποιήσεις μας, 
ψηφίστηκε από το Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής 
το άρθρου 220 του πολυνομοσχεδίου που για 
συνεχή φορά επιβάλλει τις μνημονιακές επιτα-
γές των στυγνών δανειστών.Αυτή τη φορά στο 
στόχαστρο μπήκαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, 
για να ολοκληρωθεί η κατεδάφισή τους μετά το 
ληστρικό PCI. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:
1. Από την 1-1-2015 το τ.ΤΑΥΠΣ {που χορηγεί 
την επικουρική μας σύνταξη) εντάσσεται υπο-
χρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά-
λισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπεται από τις διατάξεις 

της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθε-
σία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε αυτό το υπερ-
Ταμείο η δική μας εκπροσώπηση προβλέπεται 
πλέον να είναι από 1 εκπρόσωπο που θα εκ-
προσωπεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ΕΛΑΣ και ΠΣ και πολιτικό προσωπικό και 1 εκ-
πρόσωπο που θα εκπροσωπεί όλους τους από-
στρατους των δύο Σωμάτων.
2. Το Ταμείο μας, αυτό δύναται μέχρι 31-12-2014, 
μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευ-
τικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλι-
σμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής 
μελέτης, να μετατρέπεται αυτοδίκαια σε νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρε-
ωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 
7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α* 160).
3. Από 1-1-2015 στο τ.ΕΤΥΠΣ, που χορηγεί την 
εφάπαξ παροχή μας, έχουν εφαρμογή οι δια-
τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
ν.4242/2014 (Α’50), καθώς και η υπουργική 
απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β’313), 
όπως κάθε φορά ισχύουν. για τα χορηγούμε-
να εφάπαξ από τους λογαριασμούς των Ταμεί-
ων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. η υπουργική απόφαση 
του προηγούμενου εδαφίου ενσωματώνει ρή-
τρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων 
μας, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση 
αρμοδίου Υπουργού. Ο συγκεκριμένος τρόπος 
υπολογισμού ισχύει για αιτήσεις καταβολής εφά-
παξ που υποβάλλονται από την κατάθεση του 
συγκεκριμένου νομοσχεδίου στη Βουλή. Η συ-
γκεκριμένη ρύθμιση επιβάλλεται μάλιστα με την 
απειλή ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής της, το 
αρμόδιο όργανο διοίκησης παύεται εντός προ-
θεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκά-
στου έτους εφαρμογής.
4. Δίνεται η δυνατότητα στο τ.ΕΤΥΠΣ μέχρι 31-
12-2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντι-
προσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων 
ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογι-
στικής μελέτης, να μετατρέπεται αυτοδίκαια σε 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
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5. Για όποιο από τα Ταμεία μας, μετατραπεί σε 
Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς 
παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδή-
ποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή 
εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες 
μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών μας 
πόρων».
6. Τέλος και για το ΜΤΠΥ, το οποίο μετέχουμε, 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του 
καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδε-
ται μέχρι την 31-10-2014, μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθο-
ρίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες 
θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε 
να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμ-
μάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση. Το 
αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την 
προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για 
να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα 
ταμεία. Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους 
το αρμόδιο ΔΣ αποφασίζει την εφαρμογή της 
προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος, 
σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου 
και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό 
Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθε-
σμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου 
έτους εφαρμογής. 
Συνάδελφοι,
Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν άκουσε τη φωνή 
του δικαίου μας. Μετά τη ληστεία του «κουρέ-
ματος» των αποθεματικών των Ταμείων, ήρθε 
τώρα να τα εξαφανίσει πλήρως. Οι εντολές της 
τροικανής επέλασης για την ισοπέδωση του κοι-
νωνικού κράτους συνεχίζονται. Κατεδαφίζεται το 
παρόν μας με το τσεκούρωμα των μισθών και 
υποθηκεύεται το μέλλον μας με την εξαφάνιση 
της κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Οι στιγμές είναι κρίσιμες και ο πυροσβεστικός 
οργανισμός πρέπει σε πλήρη σύμπνοια να αντι-
δράσει υπεύθυνα αξιολογώντας τα νέα δεδομέ-
να. Τις επόμενες μέρες η Ένωση μας παίρνει 
πρωτοβουλίες για την ευρύτερη δυνατή συνεν-
νόηση για να επιλεγεί η βέλτιστη λύση για την 

διάσωση της επικουρικής και προνοιακή μας 
ασφάλισης».

Σας ευχαριστούμε δεν θέλουμε άλλο τέτοιο 
ενδιαφέρον για το καλό μας

Την επόμενη μέρα στις 19 Ιουνίου η ΕΑΠΣ 
απευθύνει ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό 
Εργασίας κ.Βρούτση:
«Δυστυχώς όλο το προηγούμενο διάστημα δεν 
καταφέραμε, με τη φωνή του δικαίου και λογικού 
να ανατρέψουμε τις τροικανές εντολές και τις 
πολιτικές των στυγνών δανειστών που αποφά-
σισαν να ισοπεδώσουν τα επικουρικά και προ-
νοιακά πυροσβεστικά ταμεία στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Δυστυχώς τα επιχειρήματα και οι διαμαρτυρίες 
μας δεν κατάφεραν να σας μεταπείσουν ώστε 
να μην γίνουν νόμος οι «κατεδαφιστικές Διατά-
ξεις» για τα επί δεκαετίες υγιή Ταμεία μας, που 
άντεξαν ακόμη και το ληστρικό PCI.
Και ενώ δεν έχει στεγνώσει το μελάνι των δια-
τάξεων του Ν.4281/2014, με τον οποίον νομο-
θετήθηκαν οι κατάφωρα άδικες ρυθμίσεις για τα 
Ταμεία μας και δεν έχει σβήσει ο ήχος από τις 
δηλώσεις σας ότι αυτές είναι προς όφελος μας, 
φανερώνεται ξεκάθαρα η σκοπιμότα της πολιτι-
κής «αποφασίζω για σένα χωρίς εσένα».
Οι τελευταίες αναφορές στον Τύπο, οι οποίες και 
δεν έχουν διαψευσθεί από εσάς, αναφέρουν ότι 
το ΕΤΕΑ, στο οποίο αποφασίσατε να μας εντά-
ξετε παρουσιάζει έλλειμα μερικών εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που άμεσα θα 
προκαλέσει περαιτέρω μεγάλη αύξηση των ήδη 
πενιχρών επικουρικών συντάξεων.
Κύριε Υπουργέ
«Το καλό μας» θα ήταν να μεριμνήσετε να επι-
στραφούν τα αρπαχθέντα του « κουρέματος» 
πίσω στα Ταμεία μας. Γιατί όπως καλώς είχαμε 
προβλέψει, η επιμονή σας να ενταχθούμε στο 
ΕΤΕΑ, προφανώς και δεν έχει σκοπό την σωτη-
ρία του ΤΕΑΠΑΣΑ αλλά την αφαίμαξη των δια-
θεσίμων αποθεματικών του για την κάλυψη της 
τρύπας του ΕΤΕΑ. 
Επιφυλασσόμαστε για όλες τις νόμιμες ενέργει-
ες προκειμένου να διασώσουμε τον απομαχικό 
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υστέρημα των συναδέλφων μας.

Κύριε Υπουργέ
Περιμένουμε έστω και τώρα να λάβετε νομοθε-
τική πρωτοβουλία, να αποκαταστήσεται την αδι-
κία. Είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε 
για το πυροσβεστικό προσωπικό που όπως και 
κάθε χρόνο δίνει με ευσυνηδησία επαγγελματι-
σμό και αποτελεσματικότητα τη μάχη με τα πύ-
ρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα».

Παραίτηση διαμαρτυρίας του Τακτικού και 
Αναπληρωματικού Μέλους του Δ.Σ. του ΤΕ-
ΑΠΑΣΑ, εκπροσώπων της ΕΑΠΣ, Ιωάννη 
Σταμούλη και Φίλιππου Παντελεάκου.

Ως μια ένδειξη διαμαρτυρίας στις 3 Σεπτεμβρίου 
οι εκπρόσωποι της ΕΑΠΣ στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑ-
ΣΑ υπέβαλαν την παραίτησή τους, Στην σχετική 
επιστολή παραίτησης ανέφεραν:

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. 
του ΤΕΑΠΑΣΑ,
Όπως σας είναι γνωστό τα επικουρικά πυροσβε-
στικά ταμεία (τ.ΕΤΥΠΣ και τ. ΤΑΥΠΣ) το 2008 
«βιαίως», με νομοθετική ρύθμιση χωρίς τη γνώ-
μη των συναδέλφων μετόχων τους, ενσωματώ-
θηκαν στο ενιαίο ΤΕΑΠΑΣΑ, μαζί με τα ταμεία 
των συναδέλφων της ΕΛΑΣ και υπό διοίκηση 
που η πυροσβεστική φωνή ήταν μειοψηφούσα.
Παρόλα αυτά, τα χρόνια που ακολούθησαν, και 
παρά τα όποια προβλήματα, δεν άλλαξαν οι βα-
σικές καταστατικές διατάξεις τους και δεν εθίγη-
σαν στο μεγαλύτερο μέρος, οι δικαιούμενες πα-
ροχές των συναδέλφων.
Το επόμενο μεγάλο χτύπημα ήταν το κούρεμα – 
«ληστεία» των δεκάδων εκατομμυρίων από το 
μνημονιακό PCI, το οποίο εξαφάνισε το μεγάλο 
μέρος των αποθεματικών τους.
Παρά τη συγκεκριμένη «αρπαγή», και οι δύο, 
τομείς, πλέον του ΤΕΑΠΑΣΑ, όπως έδειξαν και 
οι αναλογιστικές μελέτες, με την υποβοήθηση 
στοχευμένων δράσεων που ήδη έχουν αποφα-
σιστεί από το Ταμείο, διασφαλίζουν την ομαλή 
πορεία τους τις επόμενες δεκαετίες.

Δυστυχώς η «μνημονιακή πολιτική» άλλα κελεύ-
ει και παρά τις αντιδράσεις των Σωματείων του 
χώρου, η κυβέρνηση με το ν.4281/2014 αποφά-
σισε να θέσει τέλος στην επί δεκαετίες λειτουρ-
γία των Ταμείων μας, κατεδαφίζοντας πλήρως 
την επικουρική μας ασφάλιση.
Οι διατάξεις του Νόμου, επιβάλλουν την πορεία 
των Ταμείων μας μέσα από την «Σκύλλα «της 
ένταξης του τ.ΤΑΥΠΣ στο χρεωκοπημένο ΕΤΕΑ 
και του τ.ΕΤΥΠΣ στην υπαγωγή των αξιόμαχων 
τύπων περικοπών ή την «Χάρυβδη» της μετα-
τροπής σε ΝΠΙΔ.
Η «μεγαλοψυχία» του νομοθετήματος αφήνει 
μάλιστα ολιγόμηνο περιθώριο για να αποφα-
σίσει το Δ.Σ. του Ταμείου, για τον επιλογή «του 
ποιού εκ των δύο τεράτων θα γίνουν τροφή τα 
πυροσβεστικά ταμεία μας.

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι και Κυρία μέλη του Δ.Σ.
Μετά από δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας των 
Ταμείων μας, που σταθερά αναπλήρωναν και 
βοηθούσαν τον απομαχικό βίο, των ταλαιπω-
ρημένων και καταπονημένων από το δύσκολο 
πυροσβεστικό επάγγελμα συναδέλφων, δεν θα 
μπορούσαμε ως εκπρόσωποι των μετόχων του 
ΠΣ στο ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ να συναινέσουμε σε 
αυτό το έγκλημα στην επικουρική πυροσβεστική 
ασφάλιση και μάλιστα επιλέγοντας το όπλο της 
διάπραξής του.
Τα πυροσβεστικά ταμεία, άντεξαν σε χαλεπούς 
καιρούς εδώ και δεκαετίες, ζώντας μόνο από το 
υστέρημα του φτωχοκάματου του Έλληνα Πυ-
ροσβέστη. 
Δεν ενισχύθηκαν ποτέ από κοινωνικό πόρο, δεν 
τους χαρίστηκαν ποτέ κινητές και ακίνητες αξίες.
Ως έκφραση διαμαρτυρίας των μετόχων – συνα-
δέλφων που εκπροσωπούμε και υλοποιώντας 
σχετική απόφαση του συνδικαλιστικού μας ορ-
γάνου, σας υποβάλλουμε την παραίτησή μας, ο 
μεν πρώτος υπογράφοντας, από τακτικό και ο 
δεύτερος υπογράφοντας , από αναπληρωματι-
κό μέλος του ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Ιωάννης Σταμούλης
Φίλιππος Παντελεάκος»
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Την ίδια μέρα η ΕΑΠΣ αποστέλλει την επιστολή 
παραίτησης και προς τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ.Κικίλια επισημαίνοντάς του:

«Σας υποβάλλουμε την επιστολή παραίτησης 
του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του 
Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ , εκπροσώπων της ΕΑΠΣ, 
Ιωάννη Σταμούλη και Φίλιππου Παντελεάκου. 
Η παραίτησή είναι η έκφραση της διαμαρτυρίας 
του πυροσβεστικού προσωπικού, που βλέπει το 
επικουρικό του και προνοιακό του ταμείο, μετά 
από δεκαετίες εύρυθμης λειτουργίας, χωρίς κοι-
νωνικό πόρο, βασιζόμενο μόνο στην εισφορά 
– υστέρημα των Πυροσβεστών να κατεδαφίζο-
νται από την τελευταία νομοθετική ρύθμιση του 
Ν.4281/2014. 
Κύριε Υπουργέ 
Στο λίγο χρόνο της θητείας σας, στην πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου μας, γνωρίσατε από κο-
ντά το δύσκολο έργο που επιτελεί καθημερινά 
το πυροσβεστικό προσωπικό στην διαρκή μάχη 
για την διατήρηση της πολιτικής προστασίας της 
χώρας, υπό το βάρος των ελλείψεων αλλά και 
της δύσκολης προσωπικής καθημερινότητας 
εξαιτίας των τεράστιων μισθολογικών περικο-
πών.
Σαφώς και μόνος δεν μπορείτε να επαναφέρε-
ται την δικαιοσύνη στις αποδοχές μας. Μπορεί-
τε όμως να σταθείτε δίπλα μας και να στηρίξετε 
την σύσσωμη πυροσβεστική απαίτηση για ένα 
ενιαίο αυτόνομο πυροσβεστικό ταμείο (επικου-
ρικό - προνοιακό), που να διασφαλίσει, υπό την 
εποπτεία σας, την κατ ελάχιστον εξασφάλιση 
του απομαχικού βίου των συναδέλφων.»

Ταυτόχρονα αποστέλλεται πρόσκληση αγώνα 
στην ΠΟΕΥΠΣ με σχετική επιστολή:
Συνάδελφοι
Σας υποβάλλουμε την επιστολή παραίτησης του 
τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. 
του ΤΕΑΠΑΣΑ , εκπροσώπων της ΕΑΠΣ, Ιωάν-
νη Σταμούλη και Φίλιππου Παντελεάκου.
Η παραίτησή είναι η έκφραση της κοινής πιστεύ-
ουμε διαμαρτυρίας του πυροσβεστικού προσω-
πικού, που βλέπει το επικουρικό του και προ-

νοιακό του ταμείο, μετά από δεκαετίες εύρυθμης 
λειτουργίας, χωρίς κοινωνικό πόρο, βασιζόμενο 
μόνο στην εισφορά – υστέρημα των Πυροσβε-
στών να κατεδαφίζονται από την τελευταία νο-
μοθετική ρύθμιση του Ν.4281/2014.
Συνάδελφοι
Όπως από κοινού έχουμε διαμορφώσει μέχρις 
στιγμής το διεκδικητικό μας πλαίσιο, οφείλουμε 
να κλιμακώσουμε τις δράσεις μας, υπό το βάρος 
της ιστορικής ευθύνης να παραδώσουμε τα τα-
μεία μας στην επόμενη «πυροσβεστική γενιά».
Δεν μπορούμε να συναινέσουμε στο έγκλημα. 
Η μόνη λύση είναι να επιμείνουμε από κοινού 
στην διάσωση των ταμείων μας, προωθώντας 
ως μόνη λύση, την πρόταση που είχε καταλήξει 
το τελευταίο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού 
του Πυροσβεστικού Σώματος για αυτόνομο και 
ενιαίο πυροσβεστικό ταμείο υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου μας.
Σας καλούμε, άμεσα, σε κοινή συνεδρίαση των 
ΔΣ προκειμένου να συντονίσουμε την δράση 
μας. Για να διασώσουμε την επικουρική και 
προνοιακή ασφάλιση των συναδέλφων.»

Κοινή ενημέρωση ΕΑΠΣ – ΠΟΕΥΠΣ 
Επείγουσα Ενημέρωση για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Στις 15  Σεπτεμβρίου από κοινού ΕΑΠΣ και ΠΟ-
ΕΥΠΣ σε κοινό τους κείμενο ενημερώνουν τους 
συνάδελφους για τα τεκταινόμενα στα Πυροσβε-
στικά Ταμεία: 
«Συνάδελφοι,
Όπως σας είναι γνωστό μετά την ψήφιση του 
Ν.4281/2014, προβλέφθηκαν ρυθμίσεις, που 
πλήττουν καίρια την  λειτουργία και υπόσταση 
των επικουρικών και προνοιακών μας ταμεί-
ων, ξεθεμελιώνοντας στην ουσία  το μέλλον 
των Τομέων Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του 
Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α. Και οι δύο τομείς μετά την ίδρυ-
ση του ΤΕΑΠΑΣΑ, λειτουργούν  μέχρι και σή-
μερα με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, 
οργανωμένοι διοικητικά στο Γ’ Τμήμα παροχών 
με Τμηματάρχη Αξιωματικό του Πυροσβεστικού 
Σώματος. 
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Οι ρυθμίσεις του Ν.4281/2014 επιβάλουν το 
μεν επικουρικό μας ταμείο, που δίνει την επι-

κουρική σύνταξη (τ.ΤΑΥΠΣ) να ενταχθεί υποχρε-
ωτικά από 1/1/2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), μαζί με τους άλλους 
Επικουρικούς Τομείς της Ελληνικής Αστυνομίας 
και να διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας 
του, παραχωρώντας σε αυτό και την υπάρχου-
σα περιουσία του.
Οι ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου για το προ-
νοιακό μας ταμείο, που δίνει το εφάπαξ, (τ.Ε-
ΤΥΠΣ) προβλέπει να παραμένει ως έχει στο 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μαζί με τους άλλους Τομείς 
Προνοίας της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβάλ-
λοντας όμως στην εφαρμογή της υπ’ αριθ. 
Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (ΦΕΚ 313 τ. Β’) 
Υ.Α. του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία το 
Εφάπαξ βοήθημα θα υπολογίζεται με τεχνική 
βάση και θα εφαρμοστεί συντελεστής βιωσιμό-
τητας που θα προσδιοριστεί με αναλογιστική 
μελέτη, η οποία θα διενεργηθεί με βάση το δια-
νεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών 
νοητής κεφαλαιοποίησης. Προβλέπεται επίσης 
ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμά-
των Ασφαλείας, μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
η οποία εκτιμάται ότι θα αποτρέπει ή πιθανώς 
θα αναστέλλει τη χορήγηση εφάπαξ βοηθημά-
των μέχρι τη συμπλήρωση κάποιων προϋποθέ-
σεων, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένα έτη 
πραγματικής υπηρεσίας.
Πέρα από τα παραπάνω, στο νόμο υπάρχει και 
η ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα 
μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη 
των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των 
κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση 
αναλογιστικής μελέτης, οι Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ 
να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτι-
κής ασφάλισης (επαγγελματικά ταμεία) κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 
(ΦΕΚ 160 τ. Α΄) υπό την εποπτεία του Υπουργεί-
ου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοί-
ας. Στην περίπτωση αυτή οι παροχές καταβάλ-

λονται με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, 
σύμφωνα με τα καταστατικά των Ταμείων και με 
τον τρόπο που προσδιορίζουν τα ίδια μετά από 
εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.

Συνάδελφοι 
Επειδή η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι εξαι-
ρετικά δύσκολη, μιας και τα ταμεία μας, μετά 
από δεκαετίες ύπαρξης κινδυνεύουν να εξαφα-
νιστούν και μαζί το υστέρημα των συναδέλφων, 
οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να συνοδεύο-
νται από έρευνα, τεκμηρίωση, σοβαρότητα και 
το κυριότερο ενδελεχή ενημέρωση των μετόχων 
πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Τα σωματεία μας σε κοινό μέτωπο, έχουμε ήδη 
προχωρήσει σε επαφές με υπηρεσιακούς παρά-
γοντες του Α.Π.Σ. των Ταμείων, και με ειδικούς 
της ασφάλισης για να συλλέξουμε στοιχεία και 
επαρκή πληροφόρηση προκειμένου να διαμορ-
φώσουμε τεκμηριωμένη πρόταση.
Από τα πρώτα στοιχεία που συλλέξαμε, συνοπτι-
κά η κατάσταση και στους δύο τομείς (τ.ΤΑΥΠΣ 
και τ.ΕΤΥΠΣ) είναι η ακόλουθη:

1. Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλή-
λων Πυροσβεστικού Σώματος [Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.], δηλ. το τ.ΤΑΥΠΣ που δίνει την 
επικουρική σύνταξη, διαθέτει περιουσία η οποία 
σήμερα ανέρχεται σε:

α) 46.367.144,38 Euro στη μερίδα του 
Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο κοινό κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ & 
Ασφαλιστικών Φορέων στην Τράπεζα της Ελλά-
δος όπως αποτυπώνεται σε τρέχουσα αξία την 
31/07/2014

β) 2.318.594,63 Euro, στο Λογαριασμό Ταμει-
ακής Διαχείρισης, χρηματικά διαθέσιμα την 
31/08/2014 στην ALPHABANK, 

γ) 2.267.091,06 Euro και 1.967.519,86 Euro, 
τοκοχρεολύσια χορηγούμενων δανείων την 
30/6/2014 και απαιτήσεις από Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς (ΙΚΑ,ΤΕΑΔΥ κλπ) λόγω διαδοχι-
κής ασφάλισης μέχρι 31-12-2013, αντίστοιχα. 
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Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κεφάλαια του 
ταμείου
- προ PSI (9-3-2012) ανέρχονταν σε 
107.527.682,02 Euro και 
- μετά PSI (12-3-2012) σε μερίδια τρέχουσας 
αξίας 32.882.658,44 Euro.

Με την προβλεπόμενη ένταξη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. 
στο Ε.Τ.Ε.Α., τα μερίσματα [επικουρική σύντα-
ξη] που χορηγεί ο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. θα υπολογίζονται 
πλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9387/98/30-7-
2014 [ΦΕΚ 2276 τ. Β΄] Υ.Α. του Υπουργού Ερ-
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με 
πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους, για όσους 
συνταξιοδοτούνται από 1/1/2015 και με εφαρμο-
γή στο σύνολο των συνταξιούχων (παλαιών και 
νέων) συντελεστή βιωσιμότητας που θα βασίζε-
ται στα οικονομικά στοιχεία πλέον του Ε.Τ.Ε.Α. 
Το Ε.Τ.Ε.Α. έχει ήδη ενσωματώσει πολλά ελ-
λειμματικά Ταμεία, γεγονός που θα επηρεάσει 
το συντελεστή βιωσιμότητας ο οποίος θα είναι 
σε κάθε περίπτωση δυσμενής, τόσο για τις ήδη 
χορηγούμενες επικουρικές συντάξεις (μερίσμα-
τα) όσο και για τις νέες, τα δε πλεονάσματα του 
Τομέα θα απορροφηθούν από τα ελλείμματα 
του Ε.Τ.Ε.Α.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τον Ιούλιο του 2014 
το Ε.Τ.Ε.Α έκανε οριζόντια μείωση 5,2% στις χο-
ρηγούμενες συντάξεις και αναμένεται μετά το 
από 3μηνο (Νοέμβριος 2014) νέα μείωση κατά 
3% προκειμένου να τηρήσει την ρήτρα μηδενι-
κού ελλείμματος.
Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, κατόπιν των 
ανωτέρω τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί η ακριβής μείωση της σύ-
νταξης με την ένταξή του Τομέα στο Ε.Τ.Ε.Α., 
μπορεί όμως μετά από αναλογιστική μελέτη, να 
υπολογιστεί η πιθανή μεταβολή του μερίσματος 
στην περίπτωση που το Τ.Ε.ΑΥ.Π.Σ γίνει Επαγ-
γελματικό Ταμείο. 
Επίσης αυτό που είναι πλέον ανησυχητικό είναι 
η φημολογία, που αποτυπώθηκε σε σχετικά δη-
μοσιεύματα, περί κατάργησης της επικουρικής 
σύνταξης στο μέλλον, μέρος της οποίας θα εν-
σωματωθεί στην κύρια σύνταξη. 

Στην περίπτωση αυτή τα αποθεματικά που 
προέρχονται από τις εισφορές των μετόχων, 
εξαϋλώνονται και χάνουν τη δυνατότητα οι συ-
νταξιούχοι να έχουν ένα επιπρόσθετο μικρό βο-
ήθημα, όποιο και εάν είναι αυτό, ανάλογα με τη 
δυνατότητα του Τομέα.

2. O Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστι-
κού Σώματος [Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] δηλ. 
το τ. ΕΤΥΠΣ που δίνει την σύνταξη, διαθέτει πε-
ριουσία η οποία σήμερα ανέρχεται σε
α) 13.418.239,10 Euro, στη μερίδα του 
Τ.Π.Υ.Π.Σ. στο κοινό κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ & Ασφα-
λιστικών Φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(Τ.τ.Ε.) όπως αποτυπώνεται σε τρέχουσα αξία 
την 31/07/2014 και
β) 1.456.004,99 Euro, στο Λογαριασμό Ταμει-
ακής Διαχείρισης, χρηματικά διαθέσιμα την 
31/08/2014 στην Τ.τ.Ε. 
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κεφάλαια του 
Τ.Π.Υ.Π.Σ. 
- προ PSI (9-3-2012) ανέρχονταν σε 
41.785.505,52 Euro και 
- μετά PSI (12-3-2012) σε μερίδια τρέχουσας 
αξίας 12.778.277,00 Euro.
Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, βρισκόμαστε 
στη δυσχερή θέση, τη δεδομένη χρονική στιγμή 
να μην  μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς αναλο-
γιστική μελέτη,  η ακριβής μείωση του εφάπαξ 
βοηθήματος στην περίπτωση που εφαρμοστεί 
για τον Τομέα η τεχνική βάση.
Τα μόνα στοιχεία πού μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν, είναι τα στοιχεία της πρόσφατης αναλο-
γιστικής μελέτης η οποία αποτύπωνε αναλογι-
στικό έλλειμμα στον Τομέα  ύψους 76.377.000 
Euro με επιτόκιο προεξόφλησης 3,15%  και 
138.000.000 Euroμε επιτόκιο προεξόφλησης 
2%. 
Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος ο 
Τ.Π.Υ.Π.Σ έλαβε τα μέτρα που απαιτούνταν, συ-
ντάσσοντας σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με 
το οποίο αντιμετωπίζεται το έλλειμμα με μικρές 
αυξήσεις εισφορών και μείωση του εφάπαξ σε 
μικρό ποσοστό της τάξης του 2% περίπου, εξα-
σφαλίζοντας ακόμη και μικρό πλεόνασμα. 
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Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκε-
κριμένο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης εκ-

κρεμεί προς υπογραφή από τον Υπουργό Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
3. Όπως εκτέθηκε και παραπάνω σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄), 
δίνεται η δυνατότητα μέχρι 31-12-2014, μετά 
από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότε-
ρων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων, 
μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, οι 
Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ να μετατρέπονται αυτο-
δίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης (επαγγελ-
ματικά ταμεία) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 
και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄) υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Προνοίας.
Αυτές οι αναλογιστικές μελέτες θα πρέπει να 
εκπονηθούν άμεσα και να αποτυπώνουν την 
υπάρχουσα κατάσταση των Τομέων και πρότα-
ση για τον τρόπο υπολογισμού των παροχών.
 Στην περίπτωση που προκριθεί η πρόταση οι 
Τομείς Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. & Τ.Π.Υ.Π.Σ. να μετατρα-
πούν σε επαγγελματικά ταμεία, ως ένα ενιαίο 
επαγγελματικό Ταμείο Πυροσβεστικών Υπάλλη-
λων με δύο κλάδους (πρόνοιας, επικουρικός), 
θα πρέπει:
α) Να συνταχτεί καταστατικό (συμβολαιογραφι-
κό έγγραφο), με όσο το δυνατό πλήρης ασφα-
λιστική περιπτωσιολογία, αφού δεν θα ισχύει η 
γενικότερη νομοθεσία των Τομέων Επικουρικής 
Σύνταξης και Πρόνοιας.
β) Να υποβληθεί πλήρης φάκελος (αναλογιστι-
κή μελέτη, σενάρια αντιμετώπισης του ελλείμ-
ματος, νέο καταστατικό κλπ) στην Eθνική Aνα-
λογιστική Aρχή και εν συνεχεία στο Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων για έγκριση. 
γ) Να εγκριθεί το καταστατικό από την Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή και το Υπουργείο Εργασίας 
και Πρόνοιας και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα 
της κυβερνήσεως.
δ) Να βρεθεί τόπος στέγασης, να καθοριστούν 
τα νέα όργανα διοίκησης και ο τρόπος στελέ-
χωσης με εξειδικευμένο προσωπικό με διάθε-

ση από το Π.Σ. και διευθετηθούν λοιπά θέματα 
υποστήριξης για τη λειτουργία του Ταμείου.

Πέρα από όλα τα παραπάνω, το επιπρόσθετο 
πρόβλημα είναι ο χρονικός περιορισμός της 
31/12/2014, όπου αν δεν υπάρξει πρωτοβουλία 
από μέρους μας, τα πράγματα θα ακολουθή-
σουν, αυτοματοποιημένα την τύχη που προδιά-
γραψε το τελευταίο νομοθετικό κείμενο.
Άμεσα, πέρα από τα ανωτέρω, την Τετάρτη 17/9 
έχουμε προγραμματίσει κοινό Δ.Σ ΠΟΕΥΠΣ – 
ΕΑΠΣ – ΠΕΑΠΣ προκειμένου να εξετάσουμε τα 
πρώτα συλλεχθέντα στοιχεία, έχοντας προσκα-
λέσει υπηρεσιακούς παράγοντες προς πληρέ-
στερη ενημέρωση.

Συνάντηση σωματείων ΕΛ.ΑΣ. – Π.Σ. ΓΙΑ ΤΕ-
ΑΠΑΣΑ

Στις 22 Σεπτεμβρίου  πραγματοποιήθηκε κοινή 
συνάντηση ΕΑΠΣ – ΠΟΕΥΠΣ – ΠΟΑΞΙΑ – ΠΟΑ-
ΣΥ, προκειμένου να εκτιμηθούν οι εξελίξεις που 
δρομολογήθηκαν ερήμην μας, με την αιφνιδια-
στική και παρά τις αντιδράσεις μας, ψήφιση και 
εφαρμογή του Ν.4281/2014 για τον ασφαλιστικό 
μας φορέα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, ειδικότερα, 
μετά την υπογραφή από τον Υφυπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοι-
ας κ. Αντώνιο Μπέζα της εγκυκλίου Φ.80020/
οικ.17507/682 από 17/9/2014 για την εφαρμο-
γή του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, καθώς 
και την απαντητική επιστολή του Προέδρου του 
ΤΕΑΠΑΣΑ (αρ.πρωτ.: 8069/2/182), Ταξίαρχου 
κ. Παναγιώτη Δρακάκη, σύμφωνα με την οποία 
το ταμείο δεν έχει καμία ευθύνη ούτε συμμετέχει 
στην όλη διαδικασία.
Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να ακολου-
θηθεί εκ μέρους μας η προβλεπόμενη από το 
νόμο διαδικασία, ήτοι, η ανάθεση εκπόνησης 
αναλογιστικών μελετών για τους Τομείς Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.λ.π., ώστε 
στους ασφυκτικούς χρόνους που προβλέπονται, 
να είναι οι Ομοσπονδίες σε θέση να εκτιμήσουν 
όλα τα δεδομένα και να πράξουν ανάλογα,
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πυροσβεστικό γίγνεσθαι

με γνώμονα πάντα τη διάσωση του Ταμείου και 
την προστασία των συμφερόντων όλων των 
ασφαλισμένων του.
Είναι προφανές ότι για τη λήψη τόσο κρίσιμων 
αποφάσεων - όπως η αναγκαστική υπαγωγή 
του ταμείου στο ΕΤΕΑ ή η μετατροπή του σε 
επαγγελματικό ταμείο με ευθύνη των συνδικα-
λιστικών οργανώσεων (!), και οι οποίες μάλιστα 
αφορούν το μέλλον των επικουρικών συντάξε-
ων του συνόλου των συναδέλφων - δεν αρκεί η 
καλή προαίρεση εκ μέρους του ΤΕΑΠΑΣΑ, αλλά 
η ουσιαστική του συμβολή στην τήρηση των δια-
δικασιών και την ανάληψη συγκεκριμένων πρω-
τοβουλιών. 
Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται: 
«Οι δικές μας πρωτοβουλίες σε καμία περίπτω-
ση δεν απαλλάσσουν τη διοίκηση του Ταμείου 

από την υποχρέωση που έχει το ίδιο για τη δι-
αφύλαξη τόσο της λειτουργίας του όσο και της 
οντότητάς του. Γι’ αυτό και καλούμε τον Πρόε-
δρό του κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. 
να αναθεωρήσει την εισήγησή του προς το Δ.Σ. 
περί ανάκλησης των αποφάσεων διενέργειας 
αναλογιστικών μελετών, με το πρόσχημα ότι 
«εξέλιπον οι λόγοι» για τη διενέργειά τους.
Ας γνωρίζουν οι πάντες, ότι οι Ομοσπονδίες μας 
δεν απεμπολούν τις διακηρυγμένες θέσεις τους 
και για το συγκεκριμένο ζήτημα θα αξιοποιή-
σουν κάθε πρόσφορο μέσο, όπως έχουμε ήδη 
ανακοινώσει δημοσίως, ευθύς μόλις αυτό ανέ-
κυψε στη Βουλή, κατά την συζήτηση και ψήφιση 
του άρθρου 220, στο Β’ Θερινό Τμήμα, στις 8 
Αυγούστου 2014.»
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