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Οι τελευταίες πλημμύρες της ελληνικής πρω-
τεύουσας, αποτελούν μια ακόμη τραγική υπό-
μνηση για την σοβαρότητα των κλιματικών αλ-
λαγών και μια σοβαρή υπόμνηση ότι οι απειλές 
της πολιτικής προστασίας πρέπει επιτέλους να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Το ακραίο της εκδήλωσης των φυσικών φαινο-
μένων, προφανώς έχει τους δικούς της, αυτόνο-
μους νόμους και δεν υπακούει στην ανθρώπινη 
θέληση. Η διαχείριση όμως της εκδήλωσής τους 
και η κυρίως η θωράκιση έναντι τους, σαφώς 
και μπορεί να υπακούει στην θέληση της κοινω-
νίας μας για αποτελεσματική προστασία.
Επίσης σήμερα, ουδείς υπεύθυνος μπορεί να 
πει ότι είναι αδιάβαστος στην ενημέρωση περί 
του τρομακτικού της εκδήλωσης της κλιματικής 
αλλαγής.
Το 2013 σε ένα μικρό e-book που εξέδωσα με 
τίτλο ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, μεταξύ των άλ-
λων σημείωνα:
“..Αυτές οι υψηλές μέσες θερμοκρασίες και οι 
δομικές αλλαγές στη συχνότητα και την ένταση 
της βροχόπτωσης θα έχουν συνέπειες για τη γε-
ωργία, την αλιεία και την προστασία της φύσης.
Ο αριθμός των μεγάλων φυσικών καταστροφών 
(καταιγίδες, θύελλες, δασικές πυρκαγιές, καύ-
σωνες, πλημμύρες, χιονοστιβάδες, ξηρασία, 
σεισμοί.) που σημειώθηκαν τη δεκαετία 2000-
2009 σε σχέση με εκείνη του ΄80 παρουσιάζει 
μεγάλη αύξηση. 
Σύμφωνα με μελέτη ιαπώνων ερευνητών που 
δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Nature Climate 
Change», η άνοδος της θερμοκρασίας προβλέ-
πεται να αυξήσει και τη συχνότητα των πλημ-
μυρών και το εύρος τους. Ακραία φαινόμενα θα 
σημειώνονται κάθε 10 έως 50 έτη ενώ το 42% 
της επιφάνειας του πλανήτη θα κινδυνεύει να 
καλυφθεί από την υπερχείλιση των ποταμών. 
Ο αριθμός των ατόμων που απειλούνται από 
πλημμύρες, ο οποίος σήμερα εκτιμάται στα 6,5 
εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, θα ανέλθει 
στα 27 εκατομμύρια αν η θερμοκρασία της Γης 
αυξηθεί κατά 2 βαθμούς Κελσίου ως το 2100. 
...Η συχνότητα πλημμυρών εκτιμάται ότι θα αυ-
ξηθεί στη Νότιο και Ν.Α. Ασία, στην Ανατολική 
Ευρασία, στα ανατολικά και στα χαμηλά γεω-
γραφικά πλάτη της Αφρικής καθώς και στη Νό-
τιο Αμερική, στη βόρεια πλευρά των Άνδεων.
...Τόσο οι υπερβολικές βροχοπτώσεις όσο και 
οι ξηρασίες μπορούν να αυξήσουν το μικροβια-
κό φορτίο του καθαρού νερού με συνέπεια την 
έξαρση επιδημιών. 
...Η άμυνα των κοινωνιών έγκειται στην οργά-
νωση με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, ενός

οι φωνές για την κλιματική αλλαγή, 
που μάλλον δεν λαμβάνονται υπόψη

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ
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μηχανισμού πολιτικής προστασίας που να προ-
ετοιμάζει να αποκρούει και να αποκαθιστά όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα αποτελέ-
σματα των καταστροφών Η προσπάθεια αυτή 
είναι ιδιαίτερα επίπονη καθ ότι απαιτείται μια δι-
αρκή προσαρμογή στο είδος και το εύρος των 
απειλών σε συνδυασμό και με την μορφή και 
την πολυπλοκότητα των προς προστασία κοι-
νωνιών.
Σε αυτό το σχεδιασμό, πρωταρχικό στάδιο εί-
ναι να εντοπιστούν οι ζώνες υψηλού κινδύνου, 
καθώς και ο βαθμός προσαρμοστικότητας των 
ανθρώπινων δράσεων σε σχέση με τους περι-
βαλλοντικούς περιορισμούς.
Τα μέτρα που θα ληφθούν εξαρτούνται από το 
είδος της φυσικής καταστροφής, τη συχνότητά 
της και την μοντέλο πρόβλεψης που υπάρχει. 
Ζητήματα που επιβαρύνουν το σχεδιασμό είναι 
η υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, το είδος 
της δόμησης, η ύπαρξη επικίνδυνων ανθρωπί-
νων δραστηριοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός θα πρέπει να 
μη διαχωρίζει ασήμαντες και σημαντικές κατα-
στροφές.
Θα πρέπει άμεσα να ανταποκρίνεται στην απο-
τελεσματική διαχείριση του συνόλου των κατα-
στροφών (μικρών – μεγάλων) καθότι η συνο-
λική τους επίδραση λειτουργεί πολλές φορές 
ασύμμετρα. Η έννοια της καταστροφής ορίζει 

τον αντίκτυπο των φυσικών δυνάμεων στις αν-
θρώπινες δραστηριότητες και τον βαθμό ευαι-
σθησίας των δραστηριοτήτων της κοινωνίας 
στις απώλειες και τις ζημιές.
Γενικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε δύο επίπε-
δα που πρέπει να λάβει υπόψη του ο σχεδια-
σμός της πολιτικής προστασίας.
Το πρώτο έχει να κάνει με την αρχική επηρέα-
ση και εξαρτάται από το σημείο εκδήλωσης, τα 
χαρακτηριστικά της γεωγραφικής κατανομής και 
του αριθμού του πληθυσμού, της κοινωνικής δι-
αστρωμάτωσης καθώς και των δομών των φο-
ρέων παροχής πολιτικής προστασίας. 
Το δεύτερο εξαρτάται από τις πραγματικές επι-
πτώσεις και το δυναμικό του οργανωμένου κρά-
τους για να προχωρήσει σε ενέργειες αποκατά-
στασης και ανασυγκρότησης.”
Δυστυχώς τα ακραία φυσικά φαινόμενα θα πα-
ράγουν μεγάλους φυσικούς κινδύνους και η αν-
θρώπινη έκθεση σε αυτά θα τα μετεξελίσσει σε 
μεγάλες καταστροφές. 
Ο κίνδυνος δυστυχώς θα αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της ανθρώπινης ζωής και δράσης 
μας, καθώς απόλυτη ασφάλεια δεν μπορεί να 
υπάρχει.
Η κοινωνία μας τη μόνη ασπίδα που διαθέτει 
έναντι αυτών είναι η μείωση της τρωτότητας 
των υποδομών μας, μειώνοντας τον βαθμό ευ-
αισθησίας τους στον κίνδυνο.



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

06

ανοικτή επιστολή προς τον κ. πρωθυπουργό

Μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Σα-
μαρά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της αντιπυρικής προστασίας, στις 20 Οκτωβρί-
ου, από κοινού οι Πρόεδροι της ΕΑΠΣ και ΠΟ-
ΕΥΠΣ, απέστειλαν ανοικτή επιστολή προς τον 
Πρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Αντώνιο 
Σαμαρά, με τίτλο:

Mε πράξεις η αναγνώριση του έργου
των Ελλήνων Πυροσβεστών

Κύριε Πρωθυπουργέ
Η σημερινή παρουσία σας, στην πα-
ρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
επιχειρησιακής δράσης του Πυροσβε-
στικού Σώματος στην φετινή αντι-
πυρική περίοδο και τα επαινετικά σας 
λόγια για το πυροσβεστικό προσωπικό, 
ήταν ιδιαίτερο σημαντικό, ως ηθική 
επιβράβευση του αγώνα των συναδέλ-
φων στα πύρινα μέτωπα σε όλη την 
χώρα.
Η αναγνώριση από εσάς της προσφο-
ράς των Ελλήνων Πυροσβεστών ως 
«παράδειγμα που μπορεί σήμερα ένας 
νέος Έλληνας και μια νέα Ελληνίδα να 
ακολουθήσει» αποτελεί σαφώς ιδιαίτε-
ρη τιμή για τον επαγγελματικό μας 
φορέα. 
Η δήλωσή σας ότι η «κοινωνία, δια του 
Πρωθυπουργού, θέλει έμπρακτα να 
αναγνωρίσει το έργο» μας, προφανώς 
δηλώνει την πρόθεσή σας να μετουσι-
ώσετε σε πολιτική πράξη τη δήλωση 
αυτή.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Επειδή όπως και εσείς το είπατε η φε-
τινή επιτυχία «οφείλεται πρωτίστως 
στην αφοσωση, στην αυταπάρνηση 
και στον επαγγελματισμό των πυρο-
σβεστών μας σε κάθε γωνιά της Ελ-
λάδας» περιμένουμε ως το ελάχιστο, 

να επαναχορηγηθεί στο πυροσβεστικό 
προσωπικό, ως ελάχιστη αμοιβή της 
σκληρής και επικίνδυνης υπερπρο-
σπάθειας και υπερεργασίας μας «το 
δασικό» και να καθιερωθεί θεσμικά 
στα πλαίσια της δίκαιης τακτοποίησης 
των μισθολογικών μας θεμάτων.
Επειδή όπως πολύ σωστά αναφέρατε 
ότι η «η κοινωνία μας χρειάζεται την 
καλύτερη Πυροσβεστική», πάρτε την 
σημαντική απόφαση και επιλύστε το 
χρόνιο πλέον πρόβλημα της τριχοτό-
μησης του πυροσβεστικού προσωπι-
κού, ώστε, μέσω της ομογενοποίησής 
του, να μπορέσουμε να καταστήσουμε 
το Πυροσβεστικό Σώμα, πιο αξιόμαχο, 
πιο αποτελεσματικό.
Επειδή είναι πράγματι σημαντικό η 
έκφραση της πολιτικής πρωτοβουλίας 
σας ότι «θέλουμε να προσφέρουμε με 
ό,τι μέσο μπορούμε και να συμβάλλου-
με στον εκσυγχρονισμό του Σώματος», 
περιμένουμε να προχωρήσει άμεσα :
• η αντικατάσταση των γερασμένων 
πυροσβεστικών οχημάτων
• ο εκσυγχρονισμός του εθνικού εναέ-
ριου πυροσβεστικού στόλου
• η προμήθεια στολών και μέσων ατο-
μικής προστασίας για το σύνολο του 
προσωπικού
• η ενίσχυση της πυροσβεστικής δια 
βίου εκπαίδευσης
• η καθιέρωση κανόνων υγείας και 
ασφάλειας

Κύριε Πρωθυπουργέ
Με τα παραπάνω θα επιτευχθεί ο στό-
χος που θέσατε στο τέλος της ομιλί-
ας σας και με τον οποίο συμφωνούμε 
απολύτως, να διαμορφώσουμε τις συν-
θήκες για ένα νέο Πυροσβεστικό Σώμα, 
για την Πυροσβεστική Υπηρεσία της 
επόμενης δεκαετίας.
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5/10 ημέρα αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας

Το 2014 συμπληρώθηκαν έντεκα χρόνια από 
τη θλιβερή «νύχτα της ντροπής» της 8/9 Οκτω-
βρίου 2003, όταν η τότε Πολιτική και Φυσική 
Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. δεν δίστασαν να καταστεί-
λουν βίαια την ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρί-
ας αστυνομικών-πυροσβεστών και λιμενικών, 
στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ενώ διεκ-
δικούσαμε την κατοχύρωση του επαγγέλματός 
μας, ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Σε κοινή 
ανακοίνωση των σωματείων και των τριών σω-
μάτων, με την ευκαιρία της θλιβερής επετείου 
επισημάνθηκε:
«Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αντί «να δώσει 
τόπο στην οργή», για ουσιαστικούς και συμβολι-
κούς λόγους, κάθε χρόνο από τότε υπενθυμίζει 
σε όλους τα γεγονότα αυτά, αλλά και την από-
φασή μας να τιμούμε εκείνον τον αγώνα μας, 
καθιερώνοντας την 9η Οκτωβρίου κάθε έτους, 
ως «Ημέρα αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρε-
σίας».

Ήταν μια πρωτοβουλία εμπνευσμένη από τις 
δυναμικές κινητοποιήσεις και τους ενωτικούς 
αγώνες εκείνης της περιόδου, όταν Αστυνομι-
κοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί, διεκδικούσαμε 
καλύτερες συνθήκες εργασίας και έμπρακτη 
αναγνώριση από την πολιτεία της επικινδυνό-
τητας του λειτουργήματός μας. Ο αυταρχισμός 
των κυβερνώντων, όμως, ενδυνάμωσε τους 
αγώνες μας και εμπέδωσε το αγωνιστικό μας 
φρόνημα, με αποτέλεσμα, σε επόμενο χρόνο 
να ικανοποιηθεί μερικώς το αίτημά μας, επι-
βεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι κανένας 
αγώνας δεν πάει χαμένος. Εναπόκειται, δε, σε 
εμάς να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, για 
την πλήρη αναγνώριση της επικινδυνότητας της 
εργασίας μας, όπως προτάσσουμε και στα ψη-
φίσματα των συνεδρίων μας.
Εμείς, τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, 
που έχουμε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και 
τους Νόμους του Κράτους, οφείλουμε να εκτε-
λούμε τα καθήκοντά μας χωρίς να ενδίδουμε 
στους πειρασμούς της εκάστοτε εξουσίας.
Να μη λησμονούμε ότι «δια νόμων άρχομεν, επί 
ανθρώπων άρχομεν και ουκ εσαεί άρχομεν».
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διεθνής ημέρα μείωσης φυσικών καταστροφών

Η 13η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989, ως Διεθνής Ημέ-
ρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών, με το 
σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυ-
ριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως 
δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συ-
νέπειες.
Αυτές οι καταστροφές ορίζουν τον αντίκτυπο 
των φυσικών δυνάμεων στις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες και τον βαθμό ευαισθησίας των 
δραστηριοτήτων της κοινωνίας στις απώλειες 
και τις ζημιές.
Το ακραίο της εκδήλωσης αυτών των καταστρο-
φών, τα τελευταία χρόνια, έδειξαν ότι η οργάνω-
ση των συστημάτων διαχείρισης και αντιμετώπι-
σης κινδύνων και καταστροφών είναι ανεπαρκή 
και αναποτελεσματικά με αποτελέσματα τραγι-
κά, τόσο σε ανθρώπινες ζωές, όσο και σε υλικές 
ζημιές. 
Η μόνη άμυνα της κοινωνίας μας έγκειται στην 
οργάνωση με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, 
του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, με τέ-
τοιο τρόπο που να προετοιμάζει να αποκρούει 
και να αποκαθιστά όσο το δυνατόν αποτελεσμα-
τικότερα τα αποτελέσματα των καταστροφών. 
Ένα μηχανισμό που απαιτείται να έχει μια δι-
αρκή προσαρμογή στο είδος και το εύρος των 

απειλών σε συνδυασμό με την μορφή και την 
πολυπλοκότητα της προς προστασία κοινωνίας 
μας.
Ένα μηχανισμό που θα πρέπει άμεσα να αντα-
ποκρίνεται στην αποτελεσματική διαχείριση του 
συνόλου των καταστροφών καθότι η συνολική 
τους επίδραση λειτουργεί πολλές φορές ασύμ-
μετρα.
Ένα μηχανισμό που για να ανταποκρίνεται στο 
εύρος της εκδήλωσης των ακραίων καιρικών 
φαινομένων έχει την ανάγκη με γρήγορες αλ-
λαγές να προσαρμόζει τη σχεδίαση της αντιμε-
τώπισης τους και να περιλαμβάνει τις βέλτιστες 
πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα που να 
μπορούν να μετριάσουν τις ζημίες
Η ΕΑΠΣ εκπροσωπώντας τα στελέχη του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, του κύριου επιχειρησιακού 
φορέα της πολιτικής προστασίας της χώρας, με 
την ευκαιρία της επετείου, σε ανακοίνωσή της, 
«εξέφρασε την αγωνία της για την θωράκιση 
και ενίσχυση του συνολικού πλέγματος της πο-
λιτικής προστασίας της χώρας. Η συνολική και 
αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών κατα-
στροφών χρειάζεται να ανέλθει στην προτεραι-
ότητα πολιτείας και κοινωνίας. Και σε αυτή την 
ανυπολόγιστη αξία της ασφάλειας δεν μπορεί 
να υπολογίζεται το κόστος».
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Στις 23 Δεκεμβρίου η ΕΑΠΣ προχώρησε σε πα-
ρέμβαση προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια για 
τις ασύρματες επικοινωνίες του Πυροσβεστικού 
Σώματος:

«Κύριε Υπουργέ.
Με την από 24-9-2014 επιστολή μας, σας είχαμε 
επισημάνει το πρόβλημα, που εν μέσω αντιπυ-
ρικής περιόδου, αντιμετώπισε το Πυροσβεστι-
κό Σώμα, στις υπηρεσίες της Αττικής, από την 
παύση του σύγχρονου συστήματος ασύρματων 
επικοινωνιών του.
Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι 
για την ασύρματη επικοινωνία των πυροσβε-
στικών επιχειρήσεων να χρησιμοποιείται το 
παλαιό αναλογικό σύστημα επικοινωνιών, με 
προβλήματα, υστερήσεις και κενά επικοινωνί-
ας, δυσχεραίνοντας τις πυροσβεστικές επιχει-

ρήσεις, αλλά και δημιουργώντας κινδύνους για 
την ασφάλεια του εμπλεκομένου σε αυτές πυ-
ροσβεστικού προσωπικού.

Κύριε Υπουργέ
Με το από 18-12-2014 Δελτίο Τύπου του Υπουρ-
γείου μας, πληροφορηθήκαμε ότι το «Υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
προχώρησε στην απόκτηση νέου τηλεπικοινω-
νιακού συστήματος τύπου TETRA, για την κά-
λυψη των επικοινωνιακών της αναγκών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας», που «αποτελεί το πλέον 
σύγχρονο τεχνολογικά σύστημα επικοινωνίας».
Επειδή από τα παραπάνω δεν αναφέρεται που-
θενά αν το συγκεκριμένο σύστημα, θα εξυπη-
ρετεί και τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος, περιμένουμε την άμεση παρέμβασή σας 
για να επιλυθεί και το αντίστοιχο πρόβλημα που 
απασχολεί το Πυροσβεστικό Σώμα».

οι ασύρματες επικοινωνίες του Π.Σ.
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οι δράσεις για τις μισθολογικές μας αποκαταστάσεις

Ένα μήνα μετά από την από την προηγούμενη 
συνάντησή των σωματείων των Ε.Δ. και Σ.Α. 
στις 29/10/2014 πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία της ΠΟΑΣΥ, εκ νέου η τέταρτη κοινή συ-
νεδρίαση κατά την οποία συναποφασίστηκε με 
ποιο τρόπο θα διεκδικηθούν δίκαιες λύσεις στα 
αιτήματα που απασχολούν τον κλάδο μας.
Στην συνάντηση εκφράστηκε η ανησυχία γιατί 
δυστυχώς, τα αρμόδια Υπουργεία έως και σή-
μερα κρατούν τις πόρτες τους κλειστές με απο-
τέλεσμα οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού όχι 
μόνο να είναι έωλες, αλλά και να κινδυνεύουν 
να μην υλοποιηθούν εντός του χρόνου που 
ανακοινώθηκε, αν δεν υπάρξει σύντομα νομο-
θετική πρωτοβουλία για το ζήτημα της αποκα-
τάστασης των αδικιών και της επιστροφής των 
αναδρομικών.
Την επόμενη μέρα 30/10/2014 δόθηκε κοινή 
συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Αμαλία στην 
πλατεία Συντάγματος. Στη συνέντευξη παρου-
σιάστηκαν τα αιτήματα των ενστόλων Σ.Α. και 
Ε.Δ. και δηλώθηκε ότι θα υπάρξει κλιμάκωση 
των ενεργειών μας ενόψει της ψήφισης του 
προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή 
δεδομένου ότι η πολιτική των περικοπών πλήτ-
τει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
Σωμάτων Ασφαλείας και όλων ανεξαιρέτως των 
στελεχών τους στην ενέργεια και στην σύνταξη.
Επίσης την ίδια μέρα απεστάλη κοινή επιστολή 
προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, 
αναφέροντας:
“το συνδικαλιστικό μας κίνημα όπως γνωρίζετε, 
έχει απευθύνει προς εσάς από 11 Σεπτεμβρί-

ου 2014 αίτημα για άμεση συνάντηση μαζί σας, 
με αφορμή τις εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουρ-
γού στα εγκαίνια της 79ης ΔΕΘ, αναφορικά με 
την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου 
της Επικρατείας για την αποκατάσταση των πε-
ρικοπών που αδίκως επιβλήθηκαν στα στελέ-
χη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012. 
Δυστυχώς, δυο μήνες αργότερα οι θεσμικοί φο-
ρείς που εκπροσωπούμε, ουδεμία επίσημη ενη-
μέρωση έχουν όσον αφορά την συμμόρφωση 
της Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να εντείνεται 
τόσο η παραπληροφόρηση για τις πραγματικές 
σας προθέσεις όσο και η αγωνία όλων των συ-
ναδέλφων μας, που δικαίως απαιτούν σεβασμό 
στις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης.Κα-
τόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως την προσε-
χή εβδομάδα πραγματοποιηθεί η επιζητούμενη 
συνάντηση προκειμένου να ενημερώσουμε τα 
μέλη μας για τον τρόπο υλοποίησης των απο-
φάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και 
ειδικότερα για την προωθούμενη από μέρους 
σας νομοθετική ρύθμιση του όλου θέματος.”

Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Χρ. Σταικούρα

Στις 6 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση των προεδρείων των Ομοσπονδιών 
μας με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, αντικείμενο της οποίας 
υπήρξε η διαδικασία αποκατάστασης των μι-
σθολογικών αδικιών, μετά την προσφυγή και δι-
καίωσή μας από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλειος Κικίλιας, με πρωτοβουλία του οποίου 
ορίστηκε η συνάντηση, καθώς και οι βουλευτές 
κ.κ. Δ. Κυριαζίδης, Η. Βλαχογιάννης και Θ. Ντα-
βλούρος.
Ο κ. Σταϊκούρας μας γνωστοποίησε τα βασικά 
στοιχεία της τροπολογίας την οποία θα καταθέ-
σει την προσεχή Δευτέρα στη Βουλή, σε νομο-
σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να 
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ψηφιστεί εντός της εβδομάδας και μεταξύ άλ-
λων θα περιλαμβάνει:
- την αποκατάσταση κατά 50% των περικοπών 
που επιβλήθηκαν με τον Ν. 4093/2012 στα μι-
σθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας, από 1/8/2012. Ειδικότερα, με τη μι-
σθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 27/11/2014 θα καταβληθούν και 
τα αναδρομικά έξι μηνών, από 1/7/2014. Από 
1/1/2015 θα συνεχιστεί η καταβολή των υπο-
λοίπων αναδρομικών για τους 23 μήνες (από 
1/8/2012 έως 30/6/2014) σε 36 μηνιαίες δόσεις. 
Τα αναδρομικά ποσά μέχρι και 250 ευρώ θα κα-
ταβληθούν άπαξ με την μισθοδοσία του Ιανου-
αρίου του 2015.
- την αποκατάσταση των συντάξιμων αποδοχών 
των αποστράτων, κατά 50% η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί με την καταβολή της σύνταξής τους 
στις 22 Δεκεμβρίου 2014 και θα περιλαμβάνει 
μέρος των αναδρομικών από 1/7/2014.
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα η πλήρης απο-
κατάσταση των αποδοχών και η επιστροφή των 
αναδρομικών στο σύνολό τους επειδή εγγράφο-
νται στο έτος νομοθέτησής τους, δηλαδή εντός 
του 2014, θα οδηγούσε σε υπέρβαση του προ-
ϋπολογισμού και εκτροχιασμό του ελλείμματος, 
που θα πρέπει να βρίσκεται εντός των πλαισίων 
που έχει δεσμευτεί η χώρα μας.
Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί την αρχή της δι-
καίωσης του αγώνα μας για την οποία δώσαμε 
σκληρές μάχες και αποτελεί ένα ενθαρρυντικό 
δείγμα γραφής, αναλογιζόμενοι τη σκληρή δη-
μοσιονομική πραγματικότητα της χώρας.

Νομοθετική ρύθμιση άρσης οικονομικών 
αδικιών ύστερα από τις αποφάσεις του ΣτΕ

Μετά τη συνάντησή με τον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, κατατέ-
θηκε μετά από λίγες μέρες, στη Βουλή από τον 
ίδιο, τροπολογία-προσθήκη σε σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που θα ψηφισθεί 
προς συμμόρφωση σύμφωνα με την εισηγητι-
κή έκθεση που τη συνοδεύει, στις Αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, λαμβάνοντας 
υπόψη, όπως υποστηρίζει, την παρούσα δη-
μοσιονομική κατάσταση της Χώρας. Η εξέλιξη 
αυτή αποτελεί την αρχή και μόνο της δικαίωσης 
του αγώνα μας, για την οποία δώσαμε σκληρές 
μάχες που ουδείς δικαιούται να υποτιμά ή να 
καπηλεύεται, αλλά ούτε και να παραγνωρίζει ότι 
για πρώτη φορά ένα συνδικάτο ανέτρεψε μνη-
μονιακό νόμο και μάλιστα με οικονομικό περι-
εχόμενο. Στην σχετική κοινή ανακοίνωση των 
σωματείων επισημαίνεται:
«Αναμένουμε δε από την Κυβέρνηση και από 
τον αρμόδιο Υπουργό κατά τη συζήτηση στη 
Βουλή, να αποδεχτεί το αίτημά μας που είχαμε 
υποβάλλει κατά τη συνάντησή μας και αφορά 
τη σύντμηση της καταβολής των αναδρομικών 
στον ένα χρόνο έως 1.000 ευρώ και στα δυο 
χρόνια έως 2.000 ευρώ, ως ελάχιστη ένδειξη 
κατανόησης της απόστασης που χωρίζει το δι-
ατακτικό των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. από την 
προωθούμενη ρύθμιση».

Η ψήφιση της ρύθμισης για την αποκατά-
σταση του μισθολογίου μας.
Ψηφίστηκε στις 13-11-2014, η υπ’ αριθμ. 
1978/130 τροπολογία του Υπουργείου Οικονο-
μικών, σύμφωνα με την οποία υλοποιούνται οι 
εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την μερική απο-
κατάσταση των μισθολογικών αδικιών, που εί-
χαμε υποστεί με τις διατάξεις του Ν. 4093/12, 
ενώ με την ίδια ρύθμιση διατηρούνται σε ισχύ 
οι κείμενες διατάξεις περί χορήγησης μισθο-
λογικών προαγωγών και δεν θίγεται η εφάπαξ 
χρηματική ενίσχυση του κοινωνικού μερίσματος 
που χορηγήθηκε φέτος σε συγκεκριμένο αριθμό 
συναδέλφων. Η Κυβέρνηση, επικαλούμενη τις 
παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες και δυνα-
τότητες καθώς και τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα οικο-
νομικής πολιτικής, δεν συμμορφώθηκε πλήρως 
προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, η Τριμελής Επιτροπή 
Συμμόρφωσης του οποίου,
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με το υπ’ αριθμ. 12/2014 Πρακτικό συνεδρία-
σης της 5/9/2014, την καλούσε να συμμορφω-
θεί εντός δυο μηνών από την κοινοποίησή του 
προς το Υπουργείο Οικονομικών. Προς τούτο, 
ορίστηκε η 28/11/2014, ως νέα ημερομηνία συ-
ζήτησης της υπόθεσης, ενώπιον της ίδιας Επι-
τροπής και αναμένουμε την ετυμηγορία της, 
προκειμένου στη συνέχεια εξετάσουμε τις πε-
ραιτέρω κινήσεις μας.
Επειδή, ως γνωστόν, το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας κατά την έκδοση των τελεσιδίκων και αμε-
τακλήτων αποφάσεών του, έλαβε υπόψη του 
τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, επιπλέον, δε, να σημειωθεί 
ότι και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην 
Ολομέλεια της Βουλής, της ως άνω τροπολογί-
ας (1978/130) δεν προστέθηκαν νέα, ενώ έγινε 
αποδεκτό εκ μέρους της Κυβέρνησης ότι πρό-
κειται για μερική αποκατάσταση των αποδοχών 
μας, παραπέμποντας στο μέλλον την πλήρη 
αποκατάσταση, επαναλαμβάνουμε και σήμερα 
τις διακηρυγμένες θέσεις μας απαιτώντας την 
πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης και τον 
απόλυτο σεβασμό προς τις αποφάσεις της Ελ-
ληνικής Δικαιοσύνης.
Επειδή, επίσης, με την ψήφιση της ίδιας τρο-
πολογίας η Κυβέρνηση επέλεξε να περικόψει 
το 50% των αναδρομικών αποδοχών των δικα-
στικών λειτουργών, προκαλώντας τις εύλογες 
αντιδράσεις όλων των Ενώσεών τους, αλλά 
και εγείροντας ζητήματα ηθικής τάξεως και δη-
μοκρατικής λειτουργίας των θεσμών, δηλώ-
νουμε ότι σεβόμαστε το έργο των λειτουργών 
της Ελληνικής Δικαιοσύνης και απαιτούμε από 
την Ελληνική Κυβέρνηση να μην υποδαυλίζει 
τους διαχωρισμούς των εργαζομένων, αλλά να 
προτάσσει τα δικαιώματα και τις ανάγκες των 
Ελλήνων πολιτών, όπως επιτάσσει το Σύνταγ-
μα, αναθεωρώντας τις επιλογές της τρόικας και 
ενεργώντας πάντα μέσα στα πλαίσια ενός κρά-
τους δικαίου. 
Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται:
«Οι Ομοσπονδίες μας συνεχίζουν αταλάντευ-
τα τον αγώνα, χαιρετίζοντας κάθε αγωνιστική 
κινητοποίηση της χειμαζόμενης Ελληνικής Κοι-
νωνίας και ενώνοντας τη φωνή τους με όλους 
τους αγωνιζόμενους συμπολίτες μας, με απο-
κορύφωμα την πανελλαδική απεργία των τριτο-
βάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ, στις 27 Νοεμβρίου 2014 ενόψει της 

ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΑΣ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-8-2012
Στις 10 Δεκεμβρίου η ΕΑΠΣ εξέδωσε την ακό-
λουθη ανακοίνωση:
«Πριν δύο χρόνια, με έναν από τους πολλούς 
μνημονιακούς νόμους, τον Ν.4093/2012, η κυ-
βέρνηση τσεκούρωσε για πολλοστή φορά το 
σύνολο των αποδοχών μας. Το συνδικαλιστικό 
κίνημα των ενστόλων, συντονισμένα προχώ-
ρησε σε μια σειρά από δράσεις - αντιδράσεις, 
εκ των οποίων η μία εξ αυτών ήταν η δικαστική 
προσφυγή εναντίον του νόμου.
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας 
τελικά με μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις 
έκριναν τις περικοπές ως άδικες και παράνομες 
και επέβαλαν την επιστροφή των «αναδρομι-
κών περικοπών».
Δυστυχώς η κυβέρνηση μετά από μεγάλη κα-
θυστέρηση και υπό την συνεχή πίεση του συν-
δικαλιστικού κινήματος μας προχώρησε στην 
«ολίγον» δικαίωση μας και συμμόρφωση προς 
τις αποφάσεις του ΣτΕ. Με αυτή την «ολίγον» 
δικαίωση, η Κυβέρνηση αποφάσισε να αναπρο-
σαρμοστούν τα μισθολογικά μας κατά το 50% 
των περικοπών και να επιστραφούν μόνο το 
50% των αναδρομικών περικοπών.
Ενόψη της νέας αυτής διαμορφωθείσας κατά-
στασης το συνδικαλιστικό μας κίνημα προσέ-
φυγε εκ νέου στη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα 
στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ 
προκειμένου να κριθεί δικαστικά η μη πλήρη 
συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις δικαστικές 
αποφάσεις. 
Για δε τον τυχόν κίνδυνο παραγραφής των αξι-
ώσεων μας είχαμε συστήσει από κοινού με την 
ΠΟΕΥΠΣ να υποβληθούν ατομικά Δ.Υ. αναφο-
ρές όχλησης για καταβολή των οφειλόμενων 
αναδρομικών.
Όπως είχε διατυπωθεί στις κοινές ανακοινώσεις, 
η αναμενόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Συμ-
βουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ και η απόφαση 
περί της συμμόρφωσης ή μη της κυβερνήσεως 
με την αρχική απόφαση του ΣτΕ, θα καθόριζε τη 
στάση μας σχετικά με την προτροπή μας να κα-
τατεθούν αγωγές προκειμένου να διεκδικηθεί το 
υπόλοιπο 50% των οφειλόμενών αναδρομικών 
περικοπών που δεν μας αποδόθηκε. 
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Η συνεδρίαση του Τριμελούς Συμβουλίου του 
ΣτΕ είχε προσδιοριστεί για τις 28 Νοεμβρίου 
2014. Η συνεδρίαση αναβλήθηκε για τις 9 Δε-
κεμβρίου 2014 και εν συνεχεία αναβλήθηκε εκ 
νέου για τις 9 Ιανουαρίου 2015, ενώ παράλλη-
λα υπάρχει καθυστέρηση και στη δημοσίευση 
των αντίστοιχων των σχετικών αποφάσεων της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τα παραπάνω έρχονται να συναθροιστούν και 
με τις πρόσφατες και ραγδαίες πολιτικές εξελί-
ξεις δημιουργώντας ένα περιπλεγμένο πλαίσιο 
κίνησής μας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, διαφαίνεται ότι στην 
παρούσα φάση, ο τρόπος να διεκδικηθεί το σύ-
νολο των δικαιούμενων αποδοχών μας είναι εκ 
νέου δικαστικός και συγκεκριμένα η κατάθεση 
προσωπικών αγωγών. Αγωγή που θα διεκδικεί 
δικαστικά εκ νέου, ατομικά πλέον, το σύνολο 
των αποδοχών του καθενός μας και συγκεκρι-
μένα της διεκδίκησης της διαφοράς που προ-
κύπτει μεταξύ των αποδοχών της 31-7-2012 και 
των αποδοχών της 1-8-2012 και για το διάστη-
μα από 1-8-2012 έως και 31-12-2014.
Επειδή οι αγωγές αυτές είναι ατομικές και έχουν 
ένα οικονομικό κόστος, που ποικίλει ανάλογα το 
νομικό γραφείο που θα επιλεγεί, είναι στη δια-
κριτική διάθεση των συναδέλφων να επιλέξουν 
το νομικό παραστάτη τους. Υποστηρικτικά ση-
μειώνουμε για ενημέρωσή σας τους δικηγόρους 
και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους που έχουν 

αποστείλει σχετικές προσφορές ανάληψης των 
συγκεκριμένων διεκδικήσεων:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου 
Στουρνάρη 28, Αθήνα, TK-10433,
Τηλ.: 2105241507
Fax: 2105228151
Κιν.: 6945392850

Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης, Δικηγόρος
Κάνιγγος 24, Αθήνα, ΤΚ-10677. 
τηλ.: 210 3303270
κιν.: 6932455579

Δικηγορικό γραφείο ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ
τηλ: 2103608092
κιν.: 6977381510

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Βαλαωρίτου 4, 2ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ-10671
Τηλ: 2103615430 & 427
Fax: 2103610620

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑ-
ΡΗ κ’ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Σόλωνος 51 Αθήνα ΤΚ-10672
Τηλ: 2103645656
Fax: 2103645651
κιν.: 6944429645

17 Νοέμβρη 2014
Η πατρίδα μας, βρίσκεται υπό τον αυστηρό πε-
ριορισμό των διεθνών αγορών, των στυγνών 
δανειστών και των τροικανών δυναστών. Ο 
περήφανος λαός μας, δοκιμάζεται από την οι-
κονομική ανέχεια και τον περιορισμό των αυ-
τονόητων κοινωνικών παροχών του Κράτους 
Πρόνοιας. Κατεκτημένα από χρόνια κοινωνικά 
δικαιώματα, περιορίζονται ή καταργούνται. 
Ο καθημερινός αγώνας των μη προνομιούχων 
αυτής της χώρας γίνεται για το καθημερινό πλέ-
ον ψωμί, η φτώχεια και η γενικευμένη οικονο-
μική ύφεση καθιστά την παιδεία δικαίωμα για 

λίγους πλέον, ενώ παραμένει ζητούμενο για την 
πατρίδα μας, η ελευθερία να αυτοπροσδιορίζε-
ται και να αυτοδιοικείται χωρίς τους τροικανούς 
επιτηρητές.
Δεκαετίες μετά από τον Νοέμβρη του 73, η 
ενεργή στάση των φοιτητών και του λαού που 
αγκάλιασαν το Πολυτεχνείο, στέλνει απλά και 
ταπεινά την υπόμνηση ότι η Πολιτική δεν μπο-
ρεί παρά να χει ενεργούς Πολίτες για να είναι 
δημοκρατική και ελεύθερη. Η πολιτική με τους 
ενεργούς πολίτες, για να παραφράσουμε τον 
Ν. Καζαντζάκη, “έχει τη δύναμη να φτιάξει ένα 
κόσμο που να μην ντροπιάζει την καρδιά μας”.

ένας κόσμος που να μην ντροπιάζει την καρδιά μας
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οι εξελίξεις στο ΤΕΑΠΑΣΑ

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. 
Α. Μπέζα
Στις 1 Οκτώβρη οι Πρόεδροι των σωματείων 
Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήσαν συνάντηση 
με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Α. Μπέζα. Στον 
κ. Υφυπουργό εκφράστηκε η έντονη δυσαρέ-
σκεια μας για τις ρυθμίσεις του Ν. 4281/2014, με 
τις οποίες επί της ουσίας πλήττονται βάναυσα 
τα επί δεκαετίες υγιώς λειτουργούντα επικου-
ρικά ταμεία μας. Επίσης τονίστηκε η προχειρό-
τητα των ρυθμίσεων και το ασφυκτικό χρονικό 
πλαίσιο που θέτουν ειδικά για το ΤΕΑΠΑΣΑ, 
προκειμένου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να 
αποφασίσουν για την τύχη του.
Από τον κ. Υφυπουργό ζητήθηκε τουλάχιστον 
η παράταση ακόμα 6 μηνών, προκειμένου να 
γίνουν τα απαραίτητα, ώστε να ληφθεί η σωστό-
τερη απόφαση, στηριζόμενη σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα αντικειμενικά στοιχεία. Στη συνέ-
χεια ο κ. Υφυπουργός. συγκάλεσε σύσκεψη με 
ανώτερα στελέχη του Υπουργείου, προκειμένου 
να εξετάσουν τις αιτιάσεις μας για την ακολου-
θούμενη διαδικασία, ενώ θα ακολουθήσει και 
σχετική αλληλογραφία ώστε να καταγραφούν 
επίσημα απαντήσεις στα ερωτήματά μας.

Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για το 
ΤΕΑΥΠΣ και ΤΠΥΠΣ
Την 1 Οκτωβρίου, η ΕΑΠΣ αποστέλλει επιστολή 
στην ΠΟΕΥΠΣ για την εκπόνηση αναλογιστικής 
μελέτης για τους πυροσβεστικούς τομείς του 
ΤΕΑΠΑΣΑ:
«Μετά και τη σημερινή συνάντηση που είχα-
με από κοινού με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. 
Μπέζα και τα ανώτατα στελέχη του Υπουργείου, 
προκύπτει ξεκάθαρα, ότι αναφορικά με τις ρυθ-
μίσεις του Ν.4281/2014, όσο αφορά την γνώ-
μη που πρέπει να εκφραστεί και την διενέργεια 
αναλογιστικής μελέτης για την τύχη των δύο 
πυροσβεστικών Ταμείων μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ, 
πρέπει να γίνει από την αντιπροσωπευτικότερη 
οργάνωση των ασφαλισμένων –πυροσβεστι-
κού προσωπικού, δηλαδή την ΠΟΕΥΠΣ.
Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να προχωρήσετε 

άμεσα στις διαδικασίες για την εκπόνηση ανα-
λογιστικής μελέτης τόσο για το ΤΕΑΥΠΣ, όσο 
και για το ΤΠΥΠΣ, ώστε μαζί με τα υπόλοιπα 
συλλεχθέντα στοιχεία, να μπορέσουν οι συνά-
δελφοι να έχουν πλήρη εικόνα της πραγματικό-
τας και εν συνεχεία να παρθεί η συμφορότερη 
απόφαση για την τύχη των δύο ταμείων μας.
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, θα βρίσκεται δίπλα 
σας σε όλη την διαδικασία και σαφώς θα συ-
νεισφέρει αναλογικά και οικονομικά στο κόστος 
της όλης διαδικασίας.»

Η ανάθεση των αναλογιστικών μελετών
Η ΠΟΕΥΠΣ, ως η αντιπροσωπευτικότερη συν-
δικαλιστική οργάνωση στο Π.Σ. προχώρησε 
στην έκδοση πρόσκλησης για την διενέργεια 
αναλογιστικής μελέτης, και για τους δύο πυρο-
σβεστικούς τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ. Για την πα-
ραπάνω διαδικασία ορίστηκε σχετική επιτροπή, 
στην οποία την ΕΑΠΣ, εκπροσώπησε το μέλος 
του Δ.Σ. Αρτοποιός Ιωάννης.
Μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών προ-
κήρυξης, παραλαβής προσφορών και αξιολό-
γησης, την διενέργεια των αναλογιστικών με-
λετών ανέλαβε η Prudential Actuarial Solutions 
ltd. Στη συνέχεια με σχετική αλληλογραφία κοι-
νοποιήθηκε το αποτέλεσμα σε όλες τις αρμόδι-
ες υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Υπουργείου Εργασίας ενώ ζητήθηκε από τη 
διοίκηση του ΤΕΑΠΑΣΑ να προσκομίσει προς 
τους μελετητές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την εκπόνησή των μελετών.

Κοινή παρέμβαση για το ΤΕΑΠΑΣΑ
Στις 23 Οκτωβρίου τα σωματεία Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ. 
προχώρησαν σε παρέμβαση προς όλους τους 
συναρμόδιους Υπουργούς και τις φυσικές ηγε-
σίες των σωμάτων. Στην παρέμβαση αυτή επι-
σημάνθηκε ότι:
«Στις 6 Αυγούστου 2014, εντελώς αιφνιδιαστικά 
και παρά την καθολική αντίδραση του συνδικα-
λιστικού μας κινήματος, προωθήθηκε και ψηφί-
στηκε το άρθρο 220 του Ν. 4281/2014, το οποίο 
ανατρέπει τα δεδομένα στο σύστημα
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Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των υπη-
ρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και μάλιστα 
καθιστώντας υπεύθυνες για τις όποιες περεταί-
ρω εξελίξεις τις αντιπροσωπευτικότερες συνδι-
καλιστικές τους οργανώσεις.
Πέρα από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση ζητά επί 
της ουσίας να αποφασίσουμε τόσο στην αλλαγή 
του τρόπου λειτουργίας όσο και του χαρακτή-
ρα του ασφαλιστικού μας φορέα, του ΤΕΑΠΑ-
ΣΑ, μας καλεί να λάβουμε τις σημαντικές αυτές 
αποφάσεις εντός ασφυκτικών χρονικών ορίων 
με καταληκτική ημερομηνία την 31 Δεκεμβρίου 
2014.
Αυτό, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του προ-
αναφερόμενου άρθρου, οι συνδικαλιστικοί μας 
φορείς, καλούνται να αποφασίσουν τη μετατρο-
πή της επικουρικής μας ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ.) 
σε ιδιωτικοποιημένη ασφάλιση (Ν.Π.Ι.Δ. - Επαγ-
γελματικό Ταμείο) ή εντασσόμενο το Ταμείο μας 
στο ΕΤΕΑ αφενός να απωλέσει αποθεματικά 
και περιουσιακά του στοιχεία και αφετέρου να 
φαλκιδευτεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του επαγ-
γέλματός μας.
Από την ψήφιση του Ν. 4281/2014, έχουν πα-
ρέλθει ήδη δυόμισι μήνες. Η δε σχετική εγκύ-
κλιος εκδόθηκε από τον Υφυπουργό Εργασίας 
την 17/9/2014. Διαφαίνεται καθαρά πλέον ότι το 
εναπομείναν χρονικό διάστημα για αντικειμενι-
κούς λόγους δεν είναι επαρκές για να περαιώ-
σουμε την προβλεπόμενη διαδικασία.
Από πλευράς των Ομοσπονδιών, ξεκίνησε η 
δρομολόγηση των διαδικασιών και παραγγέλ-
θηκαν από αρχές Οκτωβρίου οι αναλογιστικές 
μελέτες, πλην όμως μέχρι σήμερα, δεν έχουν 
δοθεί τα απαραίτητα στοιχεία στους αναλογι-
στές από το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να υιο-
θετήσετε το αίτημά μας για τροποποίηση του 
Ν. 4281/2014, προκειμένου να δοθεί παράταση 
τουλάχιστον έξι μηνών, όσον αφορά στην ολο-
κλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, 
ούτως ώστε το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ενη-
μερωθεί διεξοδικά και αφού μελετήσει όλα τα 
πιθανά σενάρια, τα υπέρ και τα κατά της μιας 
ή της άλλης εκδοχής, λάβει στη συνέχεια τις 
όποιες αποφάσεις, υπεύθυνα και σοβαρά.
Όπως γνωρίζετε, επίσης, η ψήφιση του άρθρου 
220, συνοδεύτηκε από σφοδρές αντιδράσεις όχι 
μόνο του συνδικαλιστικού μας κινήματος αλλά 
και του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευ-

σης, ενώ διαφορετικές προσεγγίσεις υπήρξαν 
και από βουλευτές των συγκυβερνώντων κομ-
μάτων. Μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειος 
ΚΙΚΙΛΙΑΣ, συμμερίστηκε τον προβληματισμό 
μας όσον αφορά το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ και 
είδε θετικά το ενδεχόμενο αναθεώρησης συνο-
λικά του άρθρου 220, με στόχο τη δημιουργία 
ειδικού ταμείου για όλο το ανθρώπινο δυναμι-
κό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, εννοείται και πάλι μετά από σοβαρή 
μελέτη του όλου εγχειρήματος και όχι εν θερμώ 
και βεβιασμένα.
Επειδή, εν κατακλείδι, δεν είναι δυνατόν εκ μέ-
ρους της πολιτείας να μας ζητείται «με το μα-
χαίρι στο λαιμό» η υπογραφή κρίσιμων αποφά-
σεων για το ασφαλιστικό μέλλον των χιλιάδων 
μελών μας, παρακαλούμε να μας απαντήσετε 
άμεσα επί των προαναφερομένων, ώστε να κα-
θορίσουμε την περαιτέρω στάση μας, απαντώ-
ντας και στα αμείλικτα ερωτήματα που τίθενται 
εκ μέρους των μελών μας».

Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων 
των Αναλογιστικών μελετών για τα πυρο-
σβεστικά ταμεία.
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου παρουσιάσθηκαν σε 
ανοικτή κοινή συνεδρίαση των συνδικαλιστικών 
στελεχών του Π.Σ. τα πρώτα στοιχεία των ανα-
λογιστικών μελετών που διενεργούνται για τα 
πυροσβεστικά ταμεία. Βασικοί ομιλητές ήταν οι 
αναλογιστές της εταιρείας Prudential, Βασίλειος 
Μαργιός – Καθηγητής Αναλογιστής και Οικο-
νομολόγος ο κ. Κωνσταντίνος Νικολάου και κ. 
Βασίλης Μπέτσης. Επίσης παρουσίαση έκανε 
και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού ταμεί-
ου των εργαζομένων στις εταιρίες πετρελαιοει-
δών κ. Ιωάννης Ζήλλης, ο οποίος παρουσίασε 
την εμπειρία δημιουργίας του ταμείου, από την 
πλευρά του συνδικαλιστικού φορέα, που σήκω-
σε το βάρος της απόφασης της ίδρυσης και της 
μη ένταξης στο ΕΤΕΑ.
Τα χαρακτηριστικά σημεία των ομιλιών επικε-
ντρώθηκαν στα ακόλουθα: 
Ο πυλώνας των επαγγελματικών ταμείων δημι-
ουργήθηκε στην Ελλάδα το έτος 2002 για τον 
οποίον δίνει κίνητρα η πολιτεία, αφού οι εισφο-
ρές προς τα επαγγελματικά ταμεία αφαιρούνται 
από το εισόδημα και δεν φορολογούνται.
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Η καλύτερη δομή ασφαλιστικού οργανισμού 
εξασφαλίζει σε όλες τις γενιές την χορήγηση 
σύνταξης, εφάπαξ παροχής ή παροχής υγείας, 
αφού οι εισφορές κάθε μετόχου, μπαίνουν σε 
έναν «κουμπαρά» και τον περιμένουν προσαυ-
ξημένες να τις εισπράξει στο μέλλον. 
Ενεργοποιούνται πλέον οι νομοθετικές διατά-
ξεις που έχουν ψηφιστεί με νόμους από το έτος 
2010 και στο εξής (Ν. 3863/2010 κλπ) καθώς 
και μνημονιακές διατάξεις, με αποτέλεσμα να 
αναμένονται το επόμενο διάστημα εφαρμόστη-
κες διατάξεις που ωθούν τις συντάξεις και τα 
εφάπαξ σε συρρίκνωση. 
Το μόνο που θα εγγυηθεί το κράτος στο επόμε-
νο διάστημα θα είναι το ποσό κύριας σύνταξης 
ύψους 360,00 Euro, το οποίο θα υποστεί και 
αυτό μειώσεις ανάλογες με τον συντελεστή βι-
ωσιμότητας των ελλειμματικών πλέον Ταμείων. 
Εάν το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί τις κύριες 
συντάξεις, πόσο μάλλον να μπορεί να εγγυηθεί 
τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ. 
Πληθώρα πρόσφατων δημοσιευμάτων του 
Υπουργού Εργασίας αναφέρει ότι η τάση στην 
Ελλάδα είναι για αρχή, ένωση των επικουρικών 
Ταμείων σε ένα μεγάλο το οποίο είναι εν τη γέ-
νεση του θα είναι ελλειμματικό αφού θα ενσω-
ματώνει τα ελλείμματα μεγάλων ελλειμματικών 
Ταμείων όπως το ΙΚΑ. 
Η πρόβλεψη δείχνει ότι αρχικά θα μειωθούν οι 
επικουρικές συντάξεις τραγικά και εν συνεχεία 
αναμένεται να καταργηθούν και να ενσωματω-
θεί σε αυτές ως ένα μικρό ποσό στην κύρια σύ-
νταξη, αλλά οι εισφορές θα παραμένουν. 
Για τα Ταμεία προνοίας (εφάπαξ) που προς 
στιγμής γλυτώνουν θα ενσωματωθούν σε ένα 
ενιαίο ταμείο εφάπαξ και θα έχουν την τύχη των 
επικουρικών ταμείων. Γεγονός που σημειώθηκε 
προ δύο ετών αρχικά και ολοκληρώνεται από 
1/1/2015. 
Η τάση στην Ευρώπη (που θα εφαρμοστεί και 
στην Ελλάδα αφού έχει δεσμευτεί) είναι: οι μό-
νες πρόσθετες παροχές που θα δίνονται, να 
είναι από επαγγελματικά Ταμεία, τα οποία θα 
πρέπει να είναι υγιή, να μην παρουσιάζουν δη-
λαδή ελλείμματα, και να εποπτεύονται από πολύ 
αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας και ελέγχο. 
Όσα ταμεία κριθούν ότι δεν μπορούν να πορευ-
τούν μόνα τους θα ενσωματωθούν στο ΕΤΕΑ 
και στο ΤΠΔΥ και οι παροχές τους θα εξαϋ-
λωθούν. Οι μειώσεις θα είναι τεράστιες, και οι 

οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποφευχθεί, αφού 
κακώς απορρόφησαν από τώρα για το κλείσιμο 
του ελλείμματος χρήματα από τον ΛΟΓΑΡΙΑΣ-
ΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΕΩΝ. 
(ΑΚΑΓΕ).
Ειδικότερα για τις αναλογιστικές μελέτες φαίνε-
ται ότι παρουσιάζεται έλλειμα στο ΤΕΑΥΠΣ της 
τάξης του 28,18% και στο ΤΠΥΠΣ της τάξης του 
34,1%.
Για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα απαιτείται είτε 
αύξηση εισφορών ίση με τους δείκτες Αύξησης 
εισφορών κατά περίπτωση, είτε μείωση παρο-
χών ίση με τους δείκτες μείωσης παροχών ανά 
περίπτωση.
Μπορεί επίσης να επιλεγούν μικτά σενάρια, 
ταυτόχρονης αύξησης εισφορών και μείωσης 
παροχών, σε βάθος 10ετίας και άνω, στα οποία 
θα αναλάβουν όλες οι γενιές (οι ήδη συνταξιού-
χοι, αυτοί που συνταξιοδοτούνται τώρα και οι εν 
ενεργεία υπάλληλοι) την μείωση του ελλείματος.

Πρωτοβουλία για παράταση εφαρμογής του 
άρθρου 220 του Ν.4281/2014
Στις 28 Νοεμβρίου η ΕΑΠΣ προχώρησε σε πα-
ρέμβαση προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια για τα 
τεκταινόμενα του ΤΕΑΠΑΣΑ αναφέροντάς του:
«Κύριε Υπουργέ
Μετά από σχετική παράστασή μας στο Υπουρ-
γείο Εργασίας για την αναβολή τουλάχιστον 
κατά ένα εξάμηνο της εφαρμογής των διατάξε-
ων του άρθου 220 του Ν.4281/2014, για τα επι-
κουρικά και προνοιακά μας ταμεία, με έγγραφό 
του, το Υπουργείο Εργασίας (Φ.80000/39755 
Δ15 888), μας γνώρισε ότι αυτό αποτελεί δική 
σας αρμοδιότητα.
Μετά τα αναφερόμενα στο παραπάνω έγγραφο, 
στα πλαίσια του ειλικρινούς σας ενδιαφέροντος 
για το συγκεκριμένο θέμα, περιμένουμε όπως 
τις επόμενες μέρες, πάρετε την νομοθετική 
πρωτοβουλία της θεσμοθέτησης της εξάμηνης 
παράτασης».
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οι θέσεις της ΕΑΠΣ για τα καίρια ζητήματα του ΠΣ

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014, το μεση-
μέρι, συναντήθηκε το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, με τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Κικίλια, μετά από πρόσκλησή του. 
Μετά την συνάντηση, του αποστείλαμε ολοκλη-
ρωμένα τις προτάσεις της για τα καίρια και φλέ-
γοντα ζητήματα που απασχολούν το Πυροσβε-
στικό Σώμα.

Για τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματι-
κών του Πυροσβεστικού Σώματος
Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και 
προαγωγών των Αξιωματικών του ΠΣ επιτρέπει 
την αδικία, την αναξιοκρατία, γεγονότα αυταπό-
δεικτα, μιας και η πλειονότητα των αδικηθέντων 
συναδέλφων, προσφεύγοντας στην Ελληνική 
Δικαιοσύνη δικαιώνονται.
Πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών που χρησιμο-
ποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για 
την προώθηση των αρεστών της επιλογών και 
σαφώς στη διάβα των έντονων πολιτικών πα-
θών επέτρεψε σε «εξωυπηρεσιακά δεδομένα» 
να υπεισέλθουν στην υπηρεσιακή ζωή και να 
στρατεύσουν τις επιλογές των προαγωγών και 
κρίσεων σε «χρωματικές επιλογές».
Από το 1992 που έλκει την γέννησή του το θε-
σμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των 
αξιωματικών, υπήρξε το αίτημα του εκσυγχρο-
νισμού τους.
Από το 1996, που ιδρύθηκε η ΕΑΠΣ κατ΄ έτος 
μονότονα καταγγέλλει τη διαδικασία προαγω-
γών. Παράλληλα πολλάκις εκπρόσωποί της 

συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας και επιτρο-
πές για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου, χωρίς 
ποτέ να υπάρχει κατάληξη με πολιτική βούληση 
για αλλαγές.
Οι παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ όλα αυτά τα χρόνια 
κατάφεραν, τουλάχιστον να είναι κοινοποιήσιμη 
στον ενδιαφερόμενο η έκθεση αξιολόγησής του 
και επίσης τουλάχιστον να γίνονται σεβαστές 
οι δικαστικές αποφάσεις - δικαιώσεις των συ-
ναδέλφων από τα δευτεροβάθμια υπηρεσιακά 
συμβούλια.
Έτσι επί πάνω από 20 έτη άπασες οι πολιτικές 
ηγεσίες διατήρησαν το αυτό σύστημα, προφα-
νώς γιατί ήταν λειτουργικό γι΄ αυτές. Άλλοτε με 
ευγένεια και κρατώντας τα προσχήματα, άλλοτε 
με εξόφθαλμες παρεμβάσεις και επιλογές, δη-
μιούργησαν διοικητικές αρρυθμίες και το χει-
ρότερο απογοήτευση σε δεκάδες στελέχη μας, 
ειδικά προς το τέλος της υπηρεσιακής προ-
σφοράς του. Εξέχως χαρακτηριστικό, που έχει 
γραφεί στα ιστορικά μελανά, ήταν η κρυφίως 
και αιφνιδιαστική «νομοθετική ρύθμιση του Π.Δ. 
242/2007, όπου η τότε πολιτική ηγεσία εξεδύθη 
πλήρως προσχημάτων και προχώρησε σε κρί-
σεις και προαγωγές των αξιωματικών του Π.Σ. 
χωρίς καν να συνταχθούν γι αυτούς νέες εκθέ-
σεις ικανότητας.
Στο ίδιο πλαίσιο, περιλαμβάνεται και η επιλογή 
και αντίστοιχα παύση του Αρχηγού, όπου τείνει 
πλέον να γίνει άγραφος κανόνας, μετά από μια 
επιτυχημένη αντιπυρική χρονιά, όπου, μετά τις 
τελετές όπου του δίδονται τα ευχαριστήρια, να 
αποστρατεύεται εξ αιτίας άλλου λόγου και αιτί-
ας, ως ένδειξη προφανώς μιας ιδιότυπης βρά-
βευσής του. ‘Έτσι αισίως φθάσαμε στο 2014 με 
το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγω-
γών του 1992, όπου επιτρέπει σήμερα να είσαι 
αρεστός και να προάγεσαι, αύριο να είσαι μη 
αρεστός και να μένεις στάσιμος ή να αποστρα-
τεύεσαι.

Κύριε Υπουργέ 
Δεν έχουμε λόγο να μην πιστεύουμε τις «πράγ-
ματι ρηξικέλευθές προθέσεις σας», για να κάνε-
τε τη «διαφορά» και να κάνετε κρίσεις και 
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προαγωγές δίκαιες, χωρίς την ανάγκη «μέσων».
Παρότι από την ανάληψη των καθηκόντων σας 
περάσαν αρκετοί μήνες και πλέον είμαστε κο-
ντά στη διαδικασία των κρίσεων και προαγω-
γών, χωρίς να έχει γίνει ουδεμία διαβούλευση 
και επεξεργασία, το φρέσκο και το δυναμικό της 
πολιτικής σας φυσιογνωμίας, όπως μας είπατε, 
μπορείτε αύριο και όλας να πάρετε την πολιτική 
πρωτοβουλία. Ανοίξτε το διάλογο αύριο και προ 
του τέλους του έτους, να έχουμε νέο, φρέσκο, 
αξιοκρατικό και διαφανή σύστημα κρίσεων και 
προαγωγών αξιωματικών.

Για τις μεταθέσεις του Π.Σ.
Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσε-
ων του προσωπικού του πυροσβεστικού προ-
σωπικού και ειδικότερα των Αξιωματικών του 
Π.Σ. είναι του 1996 και από τότε, πραγματοποι-
ήθηκαν ελάχιστες τροποποιήσεις, μη ικανές να 
αντιμετωπίσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, 
τις ανάγκες του προσωπικού, την εξέλιξη της 
υπηρεσίας και σαφώς την δυσχερή οικονομική 
κατάσταση. 
Ο υφιστάμενος κανονισμός μεταθέσεων που 
ορίζεται από το Π.Δ. 170/1996, υπέστη μικρές 
τροποποιήσεις στη διάβα των ετών μέχρι σήμε-
ρα, χωρίς όμως τις ριζικές ζωτικές και φλέγοντες 
τροποποιήσεις για να συμπεριλάβει τους Πυρο-
σβέστες πρόσληψης μετά την 65η εκπαιδευτική 
σειρά, τους 4000 συναδέλφους της νέας κατηγο-
ρίας των Π.Π.Υ., τους Αξιωματικούς εκ ιδιωτών 
πτυχιούχους, τους Αξιωματικούς από το βαθμό 
του Αντιπυράρχου και άνω. Συγκεκριμένα:
Ο κανονισμός μεταθέσεων αντιμετωπίζει με 
εντελώς διαφορετικό τρόπο το πυροσβεστικό 
προσωπικό, ανάλογα του έτους πρόσληψής 
τους, δίνοντας σε άλλους το προνόμιο της μό-
νιμης παραμονής, σε άλλους τον περιορισμό 
της 8ετούς παραμονής, σε άλλους τη δυνατό-
τητα μετάθεσης και σε άλλους όχι, σε άλλους τη 
δυνατότητα επιλογής τόπου συμφέροντος και 
αλλαγής του και σε άλλους, τους νεότερους όχι.
Ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων Πυροσβε-
στών, έχει εγκλωβιστεί εδώ και χρόνια, κυρίως 
σε υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας, καθότι για 
να μετατεθούν στην πόλη συμφέροντος τους, 
θα πρέπει να ισχύσουν συνδυαστικά και να 
προκύψει κενή οργανική θέση εκεί και να προ-
ηγηθεί πρόσληψη στην υπηρεσία που υπηρε-
τούν. Αποτέλεσμα να μπορεί να μετατεθεί στην 

τυχόν κενή θέση συμφέροντός του, νεότερος 
συνάδελφος, νεοκατατασόμενος, και ο ίδιος όχι.
Το μεγάλο τρωτό στην λειτουργία του κανονι-
σμού μεταθέσεων έγινε με την έναρξη της τρι-
χοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού, 
όπου 4.000 οργανικές θέσεις Πυροσβεστών, 
μετατράπηκαν σε ισάριθμες Π.Π.Υ. χωρίς να 
καθοριστούν που και πόσοι, σε ένα μοναδικό 
διοικητικό κατασκεύασμα, όπου καταργήθηκαν 
δηλ. θέσεις που ήταν συγκεκριμένες ανά ειδικό-
τητα και πόλη και μετατράπηκαν σε «πανελλα-
δικής εμβέλειας» οριζόμενες, ή όπου υπηρετού-
σαν οι ΠΠΥ ως εποχικοί ή κατά την υπηρεσιακή 
ή άλλη βούληση για τους εξ ιδιωτών. Θεωρητι-
κά τούτο θα ήταν προσωρινό, μέχρι την έκδο-
ση νέου θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων για το 
συγκεκριμένο προσωπικό. Όμως μέχρι σήμερα 
ακολουθήθηκε η παλαιά και δοκιμασμένη τακτι-
κή του «ουδέν μονιμότερου του προσωρινού».
Αναφορικά με τους Αξιωματικούς του Π.Σ. ο 
υφιστάμενος κανονισμός μεταθέσεων, παρά τις 
κατά καιρούς δεσμεύσεις των πολιτικών ηγεσι-
ών, έχει εξαιρέσει από την προστασία του, τους 
συναδέλφους από το βαθμό του Αντιπυράρχου 
και άνω, αφήνοντάς τους εκτιθέμενους στην 
άνευ όρων και ορίων μεταθετότητα, δυσχεραί-
νοντας την προσωπική τους ζωή και οδηγώντας 
τους πολλές φορές σε ανυπέρβλητα οικονομι-
κά αδιέξοδα, ειδικά σήμερα την εποχή της γενι-
κευμένης οικονομικής κρίσης. Εδώ θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι ανώτεροι και ανώτατοι Αξι-
ωματικοί του Π.Σ. που μετατίθενται, ειδικά σε 
Υπηρεσίες «δυσμενούς διαβίωσης» δεν έχουν 
καμία διευκόλυνση διαμονής, αντίστοιχη των 
συναδέλφων τους των Ε.Δ.
Οι συνάδελφοι Αξιωματικοί που προσλαμβά-
νονται εξ ιδιωτών πτυχιούχων, προβλέπεται να 
τοποθετούνται σε Κεντρικές Υπηρεσίες και στις 
έδρες των ΠΕΠΥΔ, χωρίς όμως να καθορίζεται 
ούτε η συγκεκριμένη διαδικασία και το σημαντι-
κότερο, εν συνεχεία η διαδικασία της μεταθετό-
τητάς τους για την υπόλοιπη θητεία τους, Το ίδιο 
ισχύει και για τους υπόλοιπους συναδέλφους 
που θα ενταχθούν, στην κατηγορία των Διοικη-
τικών Αξιωματικών.
Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της 
εφαρμογής του κανονισμού αποτελεί η πρόβλε-
ψη ότι η κατανομή των οργανικών θέσεων του 
πυροσβεστικού προσωπικού γίνεται κατ’ έτος 
με μονοπρόσωπη απόφαση της ηγεσίας, 
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αφήνοντας σαφώς περιθώρια για «δικαιολογη-
μένη κριτική».
Η κατανομή δεν εξετάζεται καν από τα αρμό-
δια υπηρεσιακά συμβούλια και δεν υπάρχει κα-
μία υποχρέωση αιτιολογίας της συγκεκριμένης 
απόφασης, η οποία τουλάχιστο θα έπρεπε να 
συζητείται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχε-
διασμού.
Μια σειρά επίσης από δυσλειτουργίες και ανα-
ντιστοιχίες των πυροσβεστικών εξελίξεων του 
κανονισμού μεταθέσεων, παρότι έχουν εντοπι-
στεί από σχετικές επιτροπές, «φρέναραν» στην 
αναγκαία πολιτική πρωτοβουλία.

Κύριε Υπουργέ
Θέλοντας να συνεισφέρουμε σε αυτό που μας 
δηλώσατε, περί σοβαρού έργου που να διατη-
ρηθεί στο χρόνο, περιμένουμε να πάρετε την 
πολιτική πρωτοβουλία και να κάνετε τη «δια-
φορά» θεσμοθετώντας ένα νέο σύστημα μετα-
θέσεων, σύγχρονο, δίκαιο, αξιοκρατικό που να 
αποκλείει τους εξωυπηρεσιακούς παράγοντες.
Εφαρμόστε την τελευταία διάταξη του προ ολί-
γων μηνών, Π.Δ. 93/2014 και διαθέστε όλους 
τους νεοεξερχόμενους Πυροσβέστες στην ΠΕ-
ΠΥΔ Αττικής μέχρι τέλη Μαΐου, δηλ. το χρόνο 
των επόμενων τακτικών μεταθέσεων.
Ανοίξτε το διάλογο αύριο και με την έλευση της 
νέας χρονιάς, να έχουμε ένα νέο σύστημα μετα-
θέσεων, σύγχρονο, δίκαιο, αξιοκρατικό που να 
ενσωματωθούν σε αυτό και οι νέοι αυτοί συνά-
δελφοι, οι οποίοι παράλληλα θα ξεκινήσουν την 
επαγγελματική εμπειρία τους για έξι ακόμα μή-
νες στους μάχιμους πυροσβεστικούς σταθμούς 
της Αττικής.

Οι υστερήσεις στην υλοποίηση των διατάξε-
ων του Ν.4249/2014
Ο πρόσφατος Ν.4249/2014, για την αναδιορ-
γάνωση του Π.Σ. και της ΓΓΠΠ, τόσο τα θετικά 
του, που τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς 
ακόμη, μήνες μετά την ψήφιση του, δεν έχουν 
υλοποιηθεί, όσο και αυτά, για τα οποία είχαμε 
διατυπώσει τις έντονες διαφωνίες μας, που δυ-
στυχώς δε εισακούστηκαν, είναι μια δυσχερή 
πραγματικότητα για τον πυροσβεστικό οργανι-
σμό. Συγκεκριμένα οι προβλέψεις του Νόμου 
που μέχρι σήμερα, εννέα μήνες μετά δεν έχουν 
υλοποιηθεί είναι:

1. Δεν έχει εκδοθεί από εσάς η προβλεπόμενη 
απόφαση για τη διαδικασία βεβαίωσης προστί-
μων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επι-
βαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και 
επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστα-
τικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή 
μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, 
ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντή-
ρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για 
οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραί-
νουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Επίσης δεν 
έχει εκδοθεί η κοινή απόφαση, δική σας και του 
Υπουργού Οικονομικών, για το ύψος του προ-
στίμου που αναλογεί και εισπράττεται υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου.
2. Δεν έχει εκδοθεί η από κοινού απόφαση δική 
σας και του Υπουργού Οικονομικών, για τον κα-
θορισμό του ειδικού παραβόλου υπέρ δημοσί-
ου, που εισπράττεται για την πιστοποίηση του 
προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και 
άλλων φορέων.
3. Δεν έχει εκδοθεί με πρότασή σας, το προβλε-
πόμενο προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα 
καθορίζεται το πυροσβεστικό προσωπικό που 
μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλι-
σμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που 
οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι 
προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.
4. Δεν έχει εκδοθεί η από κοινού δική σας και 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής απόφαση, με την οποία θα 
καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνερ-
γασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Ειδικής 
Γραμματείας Δασών που αφορούν:
α) στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των 
δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και 
στην εκπόνηση σχεδίων που υποστηρίζουν αυ-
τές
β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλι-
ση άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία 
προς το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την αντιμε-
τώπιση των δασικών πυρκαγιών.
5. Δεν έχει εκδοθεί η απόφασή σας, με την 
οποία ρυθμίζονται επιμέρους θέματα οργάνω-
σης, διάρθρωσης, λειτουργίας, στελέχωσης της 
Μονάδας 112
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6. Δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για 
την υλοποίηση του νέου εκπαιδευτικού πυρο-
σβεστικού συστήματος.

Το πλέον όμως σημαντικό, είναι όμως ότι δεν 
έχουν υλοποιηθεί ακόμα, τα θετικά του Νόμου 
και συγκεκριμένα:
1. Δεν έχει εκδοθεί με πρότασή σας, το προεδρι-
κό διάταγμα που να ρυθμίζει θέματα προστασί-
ας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού 
του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Δεν έχει εκδοθεί με από κοινού πρότασή δική 
σας και του Υπουργού Οικονομικών, το προε-
δρικό διάταγμα με το οποίο θα καθορίζονται η 
διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή 
του νέου θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέ-
στη.
3. Δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις δι-
κές σας και των συναρμοδίων Υπουργών για τη 
λειτουργία του Αστυνομικού Φαρμακείου που 
θα εξυπηρετεί και το πυροσβεστικό προσωπι-
κό, εν ενεργεία και εν συντάξει.

Η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων του 
Ν.4249/2014
Η ΕΑΠΣ είχε διατυπώσει τις έντονες διαφωνίες 
της στις συναντήσεις με την τότε πολιτική ηγεσία 
και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου 
κλήθηκε, πριν την ψήφιση του Ν.4249/2014. 
Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι άμεσα θα πρέ-
πει να γίνουν αλλαγές στο συγκεκριμένο νομο-
θέτημα και ειδικότερα: 
1. Στο χαρακτήρα του πυροσβεστικού προσωπι-
κού θα πρέπει να ληφθεί η σημαντική απόφαση 
και να επιλυθεί η τριχοτόμηση του πυροσβεστι-
κού προσωπικού, καταργώντας την κατηγορία 
των ΠΠΥ και εντάσσοντας στο πυροσβεστικό 
προσωπικό και θα πρέπει να συμπληρωθεί η 
κατηγορία του εποχικού προσωπικού, για τις 
πραγματικά εποχικές επιχειρησιακές ανάγκες 
του Π.Σ.
2. Η σύσταση του μοντέλου δύο Υπαρχηγών, 
όπως είχαμε επισημάνει προ της ψήφισης του 
Νόμου, εισήγαγε ένα ιεραρχικό μοντέλο δοκι-
μασμένο στο παρελθόν για λίγο χρόνο και κα-
ταργημένο ως αποτυχημένο. Η διοικητική αυτή 
μορφή επίσης δεν υπάρχει στα έτερα Σ.Α., δεν 
εξυπηρετεί καμία πραγματική ανάγκη, ενώ πε-
ριπλέκει την πορεία της διοικητικής καθημερινό-

τητας. Η πρόταση συνίσταται στην κατάργηση 
του ενός Υπαρχηγού – Αντιστρατήγου.
3. Πρέπει να καταργηθεί ο Συντονιστής Υπο-
στήριξης, θεσμός άγνωστος και με αναντιστοι-
χία σε άλλα Σώματα και επανέλθει στη θέση του 
ο θεσμός του Προϊσταμένου του Επιτελείου με 
το βαθμό του Υποστρατήγου. Παράλληλα θα 
πρέπει να επανασυσταθούν οι δύο Προϊστάμε-
νοι των δύο Κλάδων Υποστήριξης και Επιχει-
ρήσεων, με μεταφορά σε αυτές των δύο Αρχι-
πυράρχων από τους προβλεπόμενους στους 
Διευθυντές Διευθύνσεων.
4. Από τις 6 υπερδιευθύνσεις, θα πρέπει να απο-
σπαστεί το αντικείμενο της υγείας και ασφάλει-
ας και και της πληροφορικής και να συσταθούν 
σε ξεχωριστές διευθύνσεις, αυτές της Διεύθυν-
σης Υγείας και Ασφάλειας και της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως απόλυτα 
εξειδικευμένες τόσο σε αντικείμενο όσο και σε 
προσωπικό. 
5. Η εισαγωγή του θεσμού των τριών Συντο-
νιστών Επιχειρήσεων - Υποστρατήγων, όπως 
είχαμε επισημάνει προ της ψήφισης του Νόμου 
παραμένει ακόμα άγνωστο από ποια αναγκαι-
ότητα προέκυψε, με έδρα αντίστοιχα Πάτρα, 
Θεσ/κη, και Πειραιά. Η καινοφανής σύλληψή 
του, χωρίς προηγούμενο και αντιστοιχία σε κα-
νένα άλλο Σώμα, όπως το είχαμε επισημάνει 
προ της ψηφίσεως του Νόμου, επιβεβαιώθηκε 
και στην εφαρμογή του, αφού το συγκεκριμένο 
επίπεδο Διοίκησης, ουδέν προσέφερε. Η πρό-
τασή μας είναι η κατάργηση του θεσμού και η 
επαναφορά του δοκιμασμένου θεσμού των δύο 
Γενικών Επιθεωρητών – Αντιστρατήγων, Πυρο-
σβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Ελ-
λάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, 
αντίστοιχα και η επαναφορά του Διοικητή ΠΕ-
ΠΥΔ –Υποστρατήγου στην Κεντρική Μακεδονία 
και Δυτική Ελλάδα.
6. Χωρίς καμία μελέτη και αναγκαιότητα, πε-
ρικόπηκε ο καταληκτικός βαθμός των συνα-
δέλφων Αξιωματικών Ε.Υ Πλοηγών, Τεχνικών, 
Υγειονομικών. Η πρόταση είναι να επανέλθει 
καθότι είναι κατάφωρο άδικο για την προσφορά 
των συγκεκριμένων συναδέλφων.
7. Παρά την θετική πρόθεση για τον εκσυγχρο-
νισμό της πυροσβεστικής εκπαίδευσης και της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καταρχήν υποβαθ-
μίζεται κατά βαθμό ο Διοικητής της Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας και ο Διοικητής της Σχολής
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Δοκίμων Ανθυποπυραγών, με πλήρη αναντι-
στοιχία με τις υπόλοιπες Σχολές των Ε.Δ. και 
Σ.Α. Επίσης το όλο εγχείρημα, οπισθοδρομείτε 
καθώς προβλέπεται στο Νόμο να χρησιμοποι-
είται ως δομή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
το Π.Δ. 174/1983 που είναι πεπαλαιωμένο και 
για το οποίο έχουν συσταθεί δεκάδες επιτροπές 
προκειμένου να το τροποποιήσουν. Οι περισ-
σότερες οργανωτικές ρυθμίσεις του Νόμου εί-
ναι πρόχειρες και αποσπασματικές, γι αυτό στο 
συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να παραμείνει 
μόνο η κεντρική φιλοσοφία της ανωτατικοποίη-
σης και των βασικών δομών της και τα υπόλοι-
πα περί λειτουργίας της Ακαδημίας, θα πρέπει 
να εισαχθεί εξουσιοδοτική διάταξη για να ρυθμι-
στούν με Π.Δ. ή Υ.Α.
8. Η εισαγωγή στη Σχολή Πυρ/των μέσω των 
Πανελληνίων σαφώς και είναι θετικό βήμα, αλλά 
δεν ορίζεται τι θα γίνει με την αναπλήρωση του 
προσωπικού και με ποιο τρόπο θα προσλαμβά-
νεται μέχρι την πρώτη αποφοίτηση των Πυρο-
σβεστών από το νέο σύστημα. Το ίδιο ισχύει και 
για την είσοδο στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών.
9. Η πολύ καλή πρωτοβουλία της δημιουργί-
ας του ΕΣΚΕ, θα πρέπει να ακολουθηθεί από 
σχετική ρύθμιση που να κάνει συμβατή τη δια-
χείριση περιστατικών πολιτικής προστασίας με 
ανάλογη δομή και στην Περιφερειακή Αυτοδιοί-
κηση στους αντίστοιχους τομείς Πολιτικής Προ-
στασίας.
10. Για τα Περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων 
που ιδρύθηκαν δεν προβλέπεται η ξεκάθαρη 
διασύνδεσή τους με τα περιφερειακά όργανα 
πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης που 
έχουν ξεκάθαρα αυτόνομη διοικητική μορφή και 
υπαγωγή στο ΥΠ.ΕΣ.
11. Καθιερώθηκε η Δ/νση. Ελέγχου Επιθεώρη-
σης του ΠΣ ως πυροσβεστική αστυνομία για το 
πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο όμως ως 
μέχρι στιγμής ελέγχεται από όλες τις διοικητικές 
δομές ελέγχου, (Εσωτερικές Υποθέσεις ΕΛΑΣ, 
Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, Τακτική Ελληνική 
Δικαιοσύνη) διαθέτοντας και ένα αρκετά ευρύ 
πλέγμα πειθαρχικού ελέγχου. Άρα θα απασχο-
ληθεί μεγάλος αριθμός προσωπικού χωρίς ιδι-
αίτερη αναγκαιότητα, αφού η δικαιοδοσία τους 
βρίσκεται και στις προαναφερόμενες Αρχές.

Το πρόβλημα της ομογενοποίησης του πυ-
ροσβεστικού προσωπικού
Το θέμα της ομογενοποίησης του πυροσβεστι-
κού προσωπικού, αποτελεί ζήτημα που αποτε-
λεί ένα από τα μείζονα προβλήματα του ΠΣ γιατί 
πλήττει την ίδια την φυσιογνωμία του, προκαλεί 
ζητήματα επιχειρησιακής υστέρησης και επί της 
ουσίας υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα 
του πυροσβεστικού οργανισμού.
Δυστυχώς οι ενστάσεις της Ένωσής μας δεν 
εισακούστηκαν από την τότε κυβέρνηση, όταν 
επέβαλε στο Πυροσβεστικό Σώμα αυτό το 
«πρωτοφανούς σύλληψης» σύστημα απασχό-
λησης. Για την ιστορία χαρακτηριστικά γρά-
φαμε τον Ιούλιο του 2012 (Newsletter ΕΑΠΣ 
υπ.αρ.2/7-2012):
«Εδώ και μήνες με συνεχείς δημόσιες παρεμβά-
σεις, η ΕΑΠΣ είχε εκφράσει τον έντονο προβλη-
ματισμό μας, για την επιχειρούμενη υποβάθμιση 
του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την πολιτική 
πρωτοβουλία των απερχόμενων κυβερνόντων 
για ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ του πυροσβεστικού προ-
σωπικού (μόνιμοι-πενταετείς- συμβασιούχοι).
Η «φαστ τρακ» διαδικασία που ακολουθήθηκε 
με απίστευτη προχειρότητα, στο όριο της νο-
μιμότητας ολοκληρώθηκε και με την χωρίς κρι-
τήρια τοποθέτηση των νέων ΠΠΥ εξ ιδιωτών. 
Καταργήθηκαν οι 4000 χιλιάδες θέσεις μονίμων 
Πυροσβεστών και συστάθηκαν αντίστοιχες θέ-
σεις ΠΠΥ με μειωμένες εργασιακές δυνατότη-
τες χωρίς όμως να έχει υπάρξει μελέτη για την 
επιχειρησιακή κατανομή- αξιοποίηση αυτού του 
ανθρώπινου δυναμικού.
Τορπιλίστηκε η πρωτοβουλία αναδιοργάνωσης 
του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν συστάθηκαν 
οι νέες θέσεις των ΠΠΥ ανά ειδικότητα και κατη-
γορία σε κάθε Π.Υ. έστω και στη θέση των κα-
ταργούμενων θέσεων μονίμων Πυροσβεστών.
Έτσι οι τοποθετήσεις των ΠΠΥ των προερχο-
μένων εξ συμβασιούχων έγιναν στις Π.Υ. που 
υπηρετούσαν χωρίς την ίδια ειδικότητα και με 
διαφοροποίηση του αριθμού των τοποθετημέ-
νων και των ΠΠΥ προερχομένων εξ ιδιωτών 
έγιναν σε Π.Κ. και Π.Υ. με μοναδικό κριτήριο τη 
βούληση της πυροσβεστικής ηγεσίας… Το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα, ειδικά σήμερα στην εποχή 
της γενικευμένης κρίσης που διέρχεται η πατρί-
δα μας, δεν έχει την πολυτέλεια για οργανωτι-
κές υστερήσεις, πειραματισμούς και προχειρό-
τητες».
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Δυστυχώς από τότε μέχρι και σήμερα, παρά ότι 
το σύνολο των προκατόχων σας, έχουν αποδε-
χτεί το μέγεθος του συγκεκριμένου προβλήμα-
τος, ουδεμία λύση δόθηκε, με αποτέλεσμα το 
πρόβλημα να διαιωνίζεται και να μεγεθύνεται.
Η Ένωσή μας σε όλες τις παρεμβάσεις της για 
τα προβλήματα του ΠΣ θέτει το συγκεκριμένο 
πρόβλημα στην κορυφή της ατζέντας, ζητώντας 
την επίλυσή του. Και η επίλυσή του δεν μπορεί 
να είναι άλλη από αυτή που θα διασφαλίσει και 
το αξιόμαχο του πυροσβεστικού οργανισμού 
και θα διασφαλίσει το εργασιακό μέλλον των 
συναδέλφων ΠΠΥ
Καταρχήν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το νέο 
δεδομένο, ότι με το Ν.4249/2014 η εισαγωγή 
Πυροσβεστών στο ΠΣ θα γίνεται μέσω των Πα-
νελληνίων και ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις 
οι πρώτοι Δόκιμοι θα εισαχθούν το 2016, και θα 
αποφοιτήσουν το 2018.
Άρα σε αυτό το διάστημα, θα πρέπει νε έχει 
ολοκληρωθεί η υλοποίηση της ενσωμάτωσης 
των συναδέλφων ΠΠΥ ώστε από το 2018 να τε-
θεί η βάση για την μετεξέλιξη του ΠΣσε ένα σύγ-
χρονο οργανισμό που να έχει επιλύσει τουλάχι-
στον τις δυσλειτουργίες του στο καίριο ζήτημα 
της φυσιογνωμίας του προσωπικού του. Όπως 
πάγια η Ένωσή μας έχει διατυπώσει, όσοι από 
τους ΠΠΥ έχουν τα τυπικά προσόντα πρόσλη-
ψης στο ΠΣ θα πρέπει να ενταχθούν πλήρως 
ως πυροσβεστικό προσωπικό, με τα ίδια ασφα-
λιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, με κατάρ-
γηση των αντίστοιχων θέσεων ΠΠΥ και την 
αντίστοιχη σύσταση θέσεων Πυροσβεστών Γ.Υ.
Η διαδικασία σαφώς και σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να περιλαμβάνει την εισαγωγή τους 
στην Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας και την επιτυχή αποφοίτησή της από 
αυτή. Με τη λειτουργία δύο εκπαιδευτικών σει-
ρών ανά έτος, αρχόμενη από το 2015, η διαδι-
κασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος 
του 2017.
Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστεί η ροή μόνιμου 
πυροσβεστικού προσωπικού, μέχρι την πρώτη 
αποφοίτηση των Δοκίμων μέσω πανελληνίων, 
και το συγκεκριμένο προσωπικό των ΠΠΥ θα 
έχει πλήρη εκπαίδευση για την ουσιαστική του 
ενσωμάτωση στο πυροσβεστικό προσωπικό. 
Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα επιμεριστεί και 
η οικονομική επιβάρυνση της όλης διαδικασίας.
Για τους υπόλοιπους συναδέλφους από τους 
ΠΠΥ που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα για 
την εισαγωγή τους στην Σχολή Πυροσβεστών, 
θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μετά την ολοκλή-
ρωση της 5ετους σύμβασης τους, σύμφωνα με 
ότι προβλέπει ο σχετικός νόμος, θα πρέπει να 
ενταχθούν στο πυροσβεστικό προσωπικό, με 
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για συνορι-
ακούς-ειδικούς της ΕΛΑΣ, με προσωποπαγείς 
θέσεις που θα καταργούνται μετά την συνταξι-
οδότησή τους και θα μετατρέπονται αυτομάτως 
σε κενή θέση Πυροσβέστη Γ.Υ.
Τέλος άμεσα και προ της έναρξης της παραπά-
νω διαδικασίας θα πρέπει να γίνει απορρόφη-
ση των επιλαχόντων προς συμπλήρωση των 
κενών που υπάρχουν σήμερα στις θέσεις των 
Πενταετών Πυροσβεστών. Αναφορικά επίσης 
για το επί συμβάση προσωπικό, χρειάζεται η 
συνέχιση του θεσμού, για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων εποχικών αναγκών της δασοπυρό-
σβεσης, μετά από μια νέα επιχειρησιακή μελέτη 
που να καθορίζει την αριθμητική και τοπική ανα-
γκαιότητα.

www.eaps.gr
        info@eaps.gr
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νέες εκδόσεις στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ

Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός της ψηφιακής βι-
βλιοθήκης της ΕΑΠΣ που φιλοξενείται στην 
ιστοσελίδα της www.eaps.gr (ψηφιακή βιβλιο-
θήκη / e-books) και στο facebook με το όνομα 
“Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΕΑΠΣ”, με δυνατότη-
τα ανακατεύθυνσης στο calameo.com, όπου 
μπορεί κάποιος να διαβάσει ή να κατεβάσει 
το e-book, που τον ενδιαφέρει. Τα βιβλία που 
αναρτήθηκαν είναι τα παρακάτω:

Διαχείριση πτωμάτων σε καταστάσεις
κρίσης και μαζικών καταστροφών

Η συγκεκριμένη έκδοση μελετά ένα ιδιαίτερα 
δύσκολο αντικείμενο, αυτό της «Διαχείρισης 
πτωμάτων σε καταστάσεις κρίσης & μαζικών 
καταστροφών». Συγγραφέας της, ένας εξαί-
ρετος συνάδελφος της ΕΛ.ΑΣ., ο Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής Κριερής Δημήτριος, Το υλικό 
της έκδοσης είναι μέρος από την διπλωματική 
του εργασία που εκπόνησε κατά τη διάρκεια 
των μεταπτυχιακών του σπουδών, στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου στη «Διαχείριση Κρίσεων Μαζικών 
Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων»
Μέσα από την μελέτη του ο εξαιρετικός συνά-
δελφος, προσπαθεί να παρουσιάσει και να ανα-
λύσει τη Διαχείρισης Μαζικών Απωλειών Ζωής 
(Δ.Μ.Α.Ζ.) μετά από ένα καταστροφικό συμβάν. 
Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην διαπίστωση της 
ανάγκης λήψης μέριμνας για τη διαχείριση των 
σορών των θυμάτων καταστροφών, ως ανα-
πόσπαστο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, 
καθώς και της ανάγκης ανάπτυξης ενός αποτε-
λεσματικού σχεδιασμού ώστε η διαδικασία να 
γίνεται με τρόπο που να μην θίγεται η αξιοπρέ-
πεια των νεκρών.

Ο ιός του Έμπολα

Μια από τις νέες απειλές που στοχεύει την κα-
θημερινότητά μας, είναι η εξάπλωσης του ιού 
Έμπολα εκτός Αφρικής. Η ανησυχία στη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα είναι έκδηλη μετά τον 
θάνατο του Τόμας Ερικ Ντάνκαν, του Λιβερια-
νού που είχε μολυνθεί από τον ιό Eμπολα και
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νοσηλευόταν στο Ντάλας του Τέξας. Ο θανα-
τηφόρος ιός, όπως και οι υπόλοιποι άλλωστε, 
δεν έχει σύνορα. Γι αυτό και η παγκόσμια επι-
στημονική κοινότητα βρίσκεται επι ποδός για 
να σταματήσει την εξάπλωση της νόσου. Την 
ίδια στιγμή στην Ισπανία, ανησυχία προκαλεί η 
ασθένεια της Ισπανίδας νοσηλεύτριας Τερέσα 
Ρομέρο που έχει διαγνωστεί με τον ιό.
Η απειλή ως ενεστώσα πλέον στην Δύση και 
στην Ευρώπη, απαιτεί την εξαιρετικά καλή και 
ενδελεχή ενημέρωση του συνόλου των πληθυ-
σμών, αλλά κυρίως των ομάδων που εξαιτίας 
της επαγγελματικής τους φύσης, έρχονται σε 
επαφή με άτομα, που τυχόν νοσούν από τον ιό. 
Οι Πυροσβέστες κατά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους, κυρίως στις επιχειρήσεις διασώσεως 
έχουν αυξημένο κίνδυνο προσέγγισης τέτοιων 
απειλών. Σαφώς και η Πολιτεία πρέπει άμεσα 
να προχωρήσει σε ενημέρωση του συνόλου 
του πυροσβεστικού προσωπικού για την νέα 
αυτή απειλή και το Αρχηγείο του Πυροσβεστι-
κού Προσωπικού να επιμεληθεί για την εκπαί-
δευση του προσωπικού και την χορήγηση όλων 
των απαραίτητων μέσων προστασίας κατά την 
επέμβαση, αλλά και την θέσπιση των διαδικασι-
ών σε τυχόν επαφή με τον ιογενή παράγοντα.
Η ΕΑΠΣ ως το ελάχιστο, μπροστά στην νέα 
αυτή απειλή, βασιζόμενη στην επίσημη κρατική 
ενημέρωση από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων, εξέδωσε σε ένα μικρό e-book, 
ένα μικρό αφιέρωμα για την ενημέρωση τω συ-
ναδέλφων. Στο τέλος παρουσιάζεται και σχετικό 
κείμενο από σχετικές οδηγίες της Διεθνής Ομο-
σπονδίας Πυροσβεστών ΙΑFF, για το προσωπι-
κό εκτάκτων αναγκών.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Το 2009, η ΕΑΠΣ, υλοποιώντας μιας πρωτο-
ποριακή ιδέα, του συναδέλφου Νίκου Κολοβού, 
περιφερειακού εκπροσώπου της ΕΑΠΣ στην 
ΠΕΠΥΔ Ιονίων Νήσων, αποφασίζει να προχω-
ρήσει σε μια επιστημονική δράση να μελετήσει 
την πυροπροστασία στα ιστορικά κέντρα ελλη-
νικών πόλεων με «οδηγό» το ιστορικό κέντρο 
της Κέρκυρας.
Η πρωτοβουλία αυτή βρίσκοντας στήριξη από 
τον Ροταριανό όμιλο Κέρκυρας, υλοποιήθηκε 
σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποι-
ήθηκε από τον Νίκο, μαζί με συναδέλφους από 
την Π.Υ. Κέρκυρας και σε συνεργασία με τοπι-

κούς συλλόγους, μια έρευνα στους κατοίκους 
της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας, όπου παράλ-
ληλα μοιράστηκε και ένα φυλλάδιο, στο οποίο 
περιλαμβάνονται χρήσιμες οδηγίες, αρχικά για 
την αποφυγή μιας πυρκαγιάς και στη συνέχεια 
για τον τρόπο αντιμετώπισής της στο αρχικό της 
στάδιο. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας έγιναν 
επισκέψεις σε διακόσια εικοσιπέντε διαμερίσμα-
τα τα οποία χωροταξικά ανήκουν στην ευρύτερη 
περιοχή της παλαιάς πόλης.

Το δεύτερο στάδιο της πρωτοβουλίας, περιλάμ-
βανε την πραγματοποίηση μιας ημερίδας, όπου 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, αλλά και έγιναν εξαιρετικές παρουσιάσεις, 
πρωτοποριακές και πρωτότυπες για το θέμα.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τελικά το Σάββα-
το 16 Ιανουαρίου του 2010 με εξαιρετική επι-
τυχία και τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 
δημιούργησαν ιδιαίτερη αίσθηση και όχι μόνο 
στο νησί των Φαιάκων. Αυτό το πολύτιμο υλικό, 
διαμορφώθηκε σε μια ψηφιακή έκδοση, ώστε 
να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για την πυρο-
σβεστική επιστήμη, αλλά και ως ένα νέο έναυ-
σμα για το κέντρισμα του ενδιαφέροντος της 
πολιτείας για τα ζητήματα πυροπροστασίας ει-
δικά στους ευαίσθητους χώρους των ιστορικών 
κέντρων των ελληνικών πόλεων.



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

25

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω»
Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος

Σύμφωνα με τη μακρόχρονη λαϊκή παράδοση 
στη χώρα μας, οι επαγγελματικές τάξεις επεδίω-
ξαν να βρουν και να έχουν έναν Άγιο προστάτη 
τους. Ως συνέχεια της ωραίας αυτής ευλαβούς 
συνήθειας, σήμερα πολλά επαγγέλματα και λει-
τουργήματα έχουν τον Άγιο προστάτη τους. Οι 
Έλληνες Πυροσβέστες αναγνώρισαν ως Προ-
στάτες Άγιους, τους «Τρείς εν καμίνω Παίδες, 
Ανανία - Αζαρία - Μισαήλ».
Αυτό το αφιέρωμα του Πυράρχου Γιάννη Στα-
μούλη, για τους προστάτες του Πυροσβεστικού 
Σώματος, βασίστηκε σε υλικό από το αρχείο 
του Πυροσβεστικού Μουσείου, και παλιότερα 
άρθρα που δημοσιευτήκαν κατά καιρούς στα 
περιοδικά «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» και 
«Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι».
Η συγγραφή του γίνεται με ευλάβεια και χρέος 
για την υπέρτερη δύναμη των Αγίων μας, που 
προστατεύουν τους Έλληνες Πυροσβέστες στο 
καθημερινό, δύσκολο και επικίνδυνο αγώνα 
εναντίον των αδηφάγων φλογών, αλλά και όλων 
των κινδύνων που στοχεύουν την πολιτική προ-
στασία στη χώρα.

Οι Πυροσβέστες στον πόλεμο του 1940
28η Οκτωβρίου 1940, η πατρίδα μας δέχεται 
την ιταμή επέλαση των ιταλικών φασιστικών ορ-
δών. Ο περήφανος λαός μας, πιστός στον ιστο-
ρικό του φρόνιμα, όρθωσε το ανάστημά του και 
έστειλε ένα ηχηρό ΟΧΙ στην υπέρτερη φασιστική 
πολεμική μηχανή. Στον πόλεμο η Πατρίδα μας, 
έγινε θρύλος, φωτεινό σημείο της παγκόσμιας 
ιστορίας. Η ελληνική αντίσταση σταμάτησε τα 
φασιστικά αρπακτικά και ανέδειξε την ιστορική 
βούληση του λαού μας για εθνική ανεξαρτησία 
και ελευθερία. Το Πυροσβεστικό Σώμα και οι 
Έλληνες Πυροσβέστες από την πρώτη ώρα της 
κήρυξης του πολέμου σήκωσαν το βάρος της 
πολιτικής άμυνας- αεράμυνας σε όλη τη χώρα, 
αλλά και μέχρι την Κορυτσά και το Αργυρόκα-
στρο. Στις μεγάλες πόλεις αντιμετώπισαν τους 
φονικούς βομβαρδισμούς, προσπαθώντας να 
διατηρήσουν ασφαλείς τις «εσωτερικές γραμ-
μές» της χώρας, ενώ την ώρα της κορύφωσης 
του πολέμου ενίσχυσε ακόμα και τον εφοδιασμό 
του ελληνικού στρατού με μεταφορά υποστηρι-
κτικού υλικού προς τα μέτωπα.
Τη συμμετοχή αυτή των συναδέλφων στο έπος 
του 1940 προσπαθεί να φωτίσει και να παρα-
δώσει στην ιστοριογραφία το μικρό αφιέρωμα 
που επιμελήθηκε ο Γιάννης Σταμούλης.
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όταν οι λαοί ανατρέπουν στρατηγικούς σχεδιασμούς

Στις 23 Ιουνίου του 2012 ο γαλλικός στρατός του 
Μ. Ναπολέοντα ξεκινά την εισβολή του στη Ρω-
σία. Η εκστρατεία χαρακτηρίζεται ως το απόγειο 
αλλά και το φυσικό τέρμα των τάσεων της να-
πολεόντειας στρατηγικής, η οποία συνίστατο να 
στηρίζει την επιτυχία της περισσότερο στη ισχύ 
της μάζας, παρά την ευκινησία και περισσότερο 
στην στρατηγική διάταξη παρά τον αιφνιδιασμό. 
450.000 Γάλλοι στρατιώτες είναι η δύναμη του 
Ναπολέοντα, ο οποίος λόγω των δυσχερών γε-
ωγραφικών συνθηκών της Ρωσίας, υιοθέτησε 
γραμμική ανάπτυξη του στρατού, επιβάλλοντας 
«άμεση δράση» εναντίον της φυσικής γραμμής 
αναμονής των Ρώσων.
Αυτή η αριθμητική υπεροχή της γαλλικής στρα-
τιάς σύμφωνα με τον Στρατηγό και διανοητή 
του πολέμου Κλαούζεβιτς είναι το συνηθέστερο 
στοιχείο της νίκης και αν και δεν είναι ο μονα-
δικός παράγοντας νίκης, μπορεί να εξουδετε-
ρώσει πολλά μειονεκτήματα. Ο Ναπολέοντας 
ρίχνει στην εκστρατεία του πέρα από το αριθ-
μητικό δεδομένο, τις καλύτερες δυνάμεις του. 
Ο πυρήνας του τεράστιου στρατού του ήταν τα 
γαλλικά επαγγελματικά στρατεύματα που είχαν 
κερδίσει πολλές τις νίκες, στρατιώτες της πα-
λιάς φρουράς με επικεφαλής τους καλύτερους 
στρατιωτικούς ηγέτες της Γαλλίας.
Το σχέδιο του Ναπολέοντα ήταν απλό - η ήττα 

του ρωσικού στρατού σε μια ή δύο μάχες η 
οποίες θα ανάγκαζαν τον Αλέξανδρο Α’ να δεχτεί 
τους όρους του. Είναι χαρακτηριστική η δήλω-
ση του Ναπολέοντα πριν την αρχή της εισβολής 
προς τον Μέττερνιχ: «Η νίκη θα’ ναι η μοίρα του 
πιο υπομονετικού. Θα ξεκινήσω με το πέρασμα 
από τον ποταμό Νέμαν. Θα τελειώσω την εκ-
στρατεία στο Σμολένσκ και στο Μινσκ. Εκεί θα 
σταματήσω»
Στις 16 Αυγούστου, δίνεται η πρώτη μεγάλη 
μάχη του Σμολένσκ όπου η ήττα των Ρώσων 
και η καμένη πλέον κατακτημένη μικρή πόλη 
γίνεται σημείο αναφοράς και έμπνευση αντίστα-
σης για το ρωσικό λαό. Μετά τη μάχη ο γαλλικός 
στρατός στην προέλασή του θα βρίσκει καμένες 
και εκκενωμένες από τον πληθυσμό ρωσικές 
πόλεις.
Στις 7 Σεπτεμβρίου διεξήχθη η μεγαλύτερη 
μάχη της γαλλικής εισβολής στη Ρωσία. Οι δύο 
στρατοί είχαν περίπου ίσο αριθμό στρατιωτών 
- οι Γάλλοι είχαν 130-135 χιλιάδες στρατιώτες, 
ενώ οι Ρώσοι είχαν 110-130 χιλιάδες στρατιώ-
τες. Μετά την 12ωρη μάχη, οι Γάλλοι έχασαν 
πολλούς στρατιώτες (30-34 χιλιάδες νεκροί και 
τραυματίες), αλλά κατάφεραν να καταστρέψουν 
την αριστερή πτέρυγα και το κέντρο των Ρώ-
σων. Παρ’ ολ’ αυτά, ο γαλλικός στρατός δεν κα-
τάφερε να αναπτύξει την επίθεση. Ο ρωσικός 
στρατός επίσης υπέστη μεγάλες απώλειες (40-
45 χιλιάδες νεκροί και τραυματίες).
Στις 8 Σεπτεμβρίου, οι Ρώσοι τελικά υποχωρούν 
και ανοίγουν το δρόμο για την προέλαση του 
Ναπολέοντα στη Μόσχα, στην οποία εισήλθε 
το απόγευμα της 14ης Σεπτεμβρίου, μια έρημη 
πόλη. Τη νύχτα από τις 14 στις 15 Σεπτεμβρίου 
ξέσπασε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Μόσχα], η 
οποία ανάγκασε τον Ναπολέοντα να φύγει από 
το Κρεμλίνο.
Η πυρκαγιά διήρκεσε μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 
και κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της Μό-
σχας. Από τα 30 χιλιάδες σπίτια που υπήρχαν 
πριν στη Μόσχα, μετά την πυρκαγιά, διασώθη-
καν λιγότερα από 5 χιλιάδες.

Ιωάννης Σταμούλης - Πύραρχος - Πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΠΣ
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Πλέον ο Ναπολέοντας, έχοντας και στο νου του 
τον επερχόμενο ρωσικό χειμώνα προσπαθεί να 
πείσει, τρείς φορές, τον Αλέξανδρο Α΄ να υπο-
γράψει ειρήνη.
Η καταστροφή της Μόσχας εγείρει τη διάθεση 
της αντίστασης του ρωσικού λαού, ο οποίος 
συμμετέχει είτε με παθητική αντίσταση (απο-
χή από το εμπόριο με τον εχθρό, καταστροφή 
προϊόντων και τροφής, φυγή στο δάσος, εγκα-
τάλειψη του ψωμιού στα χωράφια), ή με ανταρ-
τοπόλεμο ή με την μαζική συμμετοχή στην εθνι-
κή πολιτοφυλακή. Ειδικά η παθητική αντίσταση 
από την πλευρά του ρωσικού πληθυσμού προ-
κάλεσε προβλήματα στον εφοδιασμό της Μεγά-
λης Στρατιάς, το σύστημα εφοδιασμού της οποί-
ας επηρεάζονταν από την παραγωγή τροφίμων 
επί τόπου. Επιπλέον, αυξήθηκε η βία από την 
πλευρά του γαλλικού στρατού (μετά τις πυρ-
καγιές στο Σμολένσκ και στη Μόσχα), ενώ επί-
σης μειώθηκε η πειθαρχία στον γαλλικό στρατό 
- αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή των 
Γάλλων στρατιωτών σε ληστές και εμπρηστές.
Στις ρωσικές επαρχίες (Γιαροσλάβ, Βλαντίμιρ, 
Τούλα, Καλούγκα, Τβερ και άλλες) συγκεντρώ-
θηκαν 205 χιλιάδες πολιτοφύλακες, ενώ στη 
Μικρά Ρωσία συγκεντρώθηκαν 75 χιλιάδες πο-
λιτοφύλακες. Οι αντάρτες και οι πολιτοφύλακες 
περικύκλωσαν πιο πυκνά τη Μόσχα και εμφα-
νίστηκε ο κίνδυνος να μετατραπεί η στρατηγική 

περικύκλωση του Ναπολέοντα σε τακτική.
Στη Μόσχα, ο Ναπολέοντας ήταν παγιδευμέ-
νος και αναγκάστηκε να περάσει τον χειμώνα 
σε μια πόλη που καταστράφηκε από πυρκαγιά. 
Αυτό προκάλεσε πολλά προβλήματα: η παρα-
γωγή τροφίμων χειροτέρευσε, οι γραμμές επι-
κοινωνίας ήταν ευάλωτες και ο στρατός άρχισε 
να αποσυντίθεται. Ο Ναπολέοντας άρχισε την 
προετοιμασία για υποχώρηση στα χειμερινά δι-
αμερίσματα.
Στις 18 Οκτωβρίου, δίνεται η μάχη του Ταρούτι-
νο, όπου για πρώτη φορά ηττούνται οι Γάλλοι. 
Θα ακολουθήσει στις 24 Οκτωβρίου η μάχη του 
Μαλογιαροσλάβετς, η οποία επισφραγίζει την 
ρωσική υπεροχή. Από τις 26 Οκτωβρίου, ο Να-
πολέοντας ξεκινά την υποχώρηση του γαλλικού 
στρατού προς το Βορρά.
Σε όλη την πορεία του δεχόταν επίθεση από 
τους Κοζάκους του στρατηγού Ματβέι Ιβάνοβιτς 
Πλιάτοφ και από τους αντάρτες. Αυτές οι επιθέ-
σεις δυσκόλεψαν τον εφοδιασμό του γαλλικού 
στρατού. Στις 1 Νοεμβρίου, ο Ναπολέοντας πέ-
ρασε από τη Βιάζμα.
Στις 3 Νοεμβρίου, ο ρωσικός στρατός επιτέθη-
κε στα σώματα των Γάλλων, τα οποία έμπαιναν 
στην πόλη. Πλέον η στρατηγική θέση του Να-
πολέοντα χειροτερεύει τόσο από την έλλειψη 
τροφίμων όσο και από τις αντάρτικες επιθέσεις, 
έχει χάσει χιλιάδες άνδρες και είναι 
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συνοδευόμενος από μεγάλο πλήθος ανθρώ-
πων που δεν μπορούσαν να πολεμήσουν - οι 
περισσότεροι ήταν στρατιώτες από συμμαχικά 
κράτη που έχασαν τα όπλα τους.
Στις 6 Δεκεμβρίου, ο Ναπολέοντας άφησε τη δι-
οίκηση του στρατού και επέστρεψε στο Παρίσι 
για να συγκεντρώσει νέες δυνάμεις. Το δυνατό 
κρύο πλέον κατέστρεψε ολοσχερώς τους ήδη 
αποδυναμωμένους από την πείνα Γάλλους. 
Από τις 19 Δεκεμβρίου, τα γαλλικά στρατεύματα 
πλέον υποχωρούν από τα ρωσικά εδάφη.
Όπως αναφέρει ο Ντομινίκ Λιβέν ο λαϊκός πόλε-
μος δεν ήταν μόνο αυθόρμητος, αλλά και ιδεο-
λογικά παρακινούμενος «από την ηγεσία» (πριν 
ακόμα από την αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με 
τον Ν. Α. Τρόιτσκι, η ένωση του ρωσικού στρα-
τού με τον λαό αύξησε τη δύναμη των Ρώσων 
το 1812. Δυνατό όπλο η παλλαϊκή συμμετοχή 
στον πόλεμο και ο μαζικός ηρωισμός των Ρώ-
σων στρατιωτών και αξιωματικών.

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία, βρί-
σκει την καλύτερη ανάλυση της σε μια επισή-
μανση του Στρατηγού και διανοητή του Πολέμου 
Κλαούζεβιτς και θαυμαστή του Ναπολέοντα. Ο 
στρατηγός επεσήμανε ότι η επίθεση, προϋπο-
θέτει περίσσεια δύναμης. Η άμυνα επιβάλλεται 
από την αδυναμία. Από τη στιγμή που ο αμυνό-
μενος αισθάνεται αρκετά ισχυρός ώστε να επι-
διώξει θετικό αντικειμενικό σκοπό, εγκαταλείπει 
την άμυνα και περνά στην επίθεση. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί ο επιτιθέμενος κατά τη διάρκεια της 
προέλασης σταδιακά εξαντλεί την περίσσια του 
δύναμη και βρίσκεται σε ισορροπία με τον αμυ-
νόμενο. Ο Ναπολέοντας και η μεγάλη γαλλική 
στρατιά αυτό ακριβώς έπαθε. Ξεκίνησε με μια 
μεγάλη δύναμη, σπατάλησε δυνάμεις και κατά 
την προέλασή του, δεν μπόρεσε να υποχρε-
ώσει τους Ρώσους σε συνθηκολόγηση. Τέλος 
αναγκάστηκε σε υποχώρηση με τη στρατιά του 
κατεστραμμένη.

τα νέα αιρετά μέλη - εκπρόσωποι στο
υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεω

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η δι-
αδικασία για την ανάδειξη των  δύο αιρετών με-
λών - εκπροσώπων των Αξιωματικών του Π.Σ. 
για το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων.
Οι συνάδελφοι που εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη 
του συμβουλίου είναι ο Πύραρχος Αναστάσιος 
Μανιάτης από το ψηφοδέλτιο της ΑΕΠΑΠΣ και  
ο Επιπυραγός Σωκράτης Γιαννόπουλος από το 
ψηφοδέλτιο της ΕΑΑΠΣ
Οι συνάδελφοι που εκλέχτηκαν ως αναπληρω-
ματικά μέλη του συμβουλίου είναι ο Πύραρχος 
Δημήτριος Σιμτσής από την ΑΕΠΑΠΣ και ο Πυ-
ραγός Ξηρόκωστας Κωσταντίνος από την ΕΑ-
ΑΠΣ
Στους συναδέλφους τους ευχόμαστε καλή δύ-
ναμη στα νέα τους καθήκοντα και να διασφαλί-
σουν με την παρουσία τους στο  όργανο,  την  
διαφανή και δίκαιη εφαρμογή του κανονισμού 
μεταθέσεων επ ωφελεία των συναδέλφων που 
τους εξέλεξαν.
Η ΕΑΠΣ βρίσκεται δίπλα τους για να ενισχύσει 
το έργο τους και θα τους παρέξει κάθε συνδρο-

μή για την επίτευξή του.
Ειδικά στους χαλεπούς καιρούς της πρωτοφα-
νούς οικονομικής κρίσης, που η  “υπηρεσιακή” 
μετάθεση είναι πολλαπλώς δυσμενής για τον 
συνάδελφο.
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ένστολοι οι «εν στολή» εργαζόμενοι στα ΣΑ και στις ΕΔ

Ιωάννης Σταμούλης - Πύραρχος - Πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΠΣ

Σ αυτόν τον ορυμαγδό της σύγχρονης νεοελλη-
νικής πραγματικότητας, σαφώς και λίγος χώρος 
απομένει για θεωρητικές συζητήσεις και εμβα-
θύνσεις φιλοσοφικού και εννοιολογικού περιε-
χομένου.  Η σκληρή καθημερινότητα που ισο-
πέδωσε και φτωχοποίησε τη ζωή μας, ανέδειξε 
τα ζητήματα επιβίωσης στην κορυφή της ατζέ-
ντας μας.

Ειδικά στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας, η πρωτόγνωρη κρίση 
εισήλθε με την ίδια σφοδρότητα στον εργασιακό 
βίο του προσωπικού, περιέκοψε τις ήδη πενι-
χρές αποδοχές μας και οδήγησε σε μαρασμό 
και τους ίδιους τους επαγγελματικούς φορείς 
μας με την συνολική πολιτική των περικοπών. 
Οι εργαζόμενοι στον κρίσιμο αυτό χώρο βιώσα-
με την συγκεκριμένη κρίση διπλά, μιας και αυτή 
η επίθεση στο εισόδημά μας, ήρθε και συνόδευ-
σε την προ υπάρχουσα υστέρηση σε επαγγελ-
ματικά και εργασιακά δικαιώματα.
Όλο αυτό το πλαίσιο που συγκροτεί την δύσκο-
λη και ιδιαίτερη πραγματικότητα που συγκροτεί 
την καθημερινότητα των ενστόλων εργαζομέ-
νων, όπως καθιερώσαμε να χαρακτηρίζουμε 

με μια λέξη το προσωπικό των ΕΔ και ΣΑ. Έκ-
φραση που βρήκε ουσιαστική αποδοχή, τόσο 
στο χώρο μας, όσο και στην κοινωνία και την 
πολιτική. Γι αυτή την έκφραση γράφτηκαν και 
ακούστηκαν απόψεις, ότι ο όρος «δεν προσδιο-
ρίζει την επαγγελματική μας ιδιότητα» αλλά πε-
ριγράφει μια κατάσταση που θα μπορούσε να 
περικλείει και άλλους εργαζομένους ιδιωτικού 
ή δημοσίου τομέα που φέρουν στολή κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Κάποιοι είπαν ότι 
η λέξη ένστολος στην ουσία θίγει την αξιοπρέ-
πεια του αξιωματικού ή στελέχους, το ορθότερο 
κατ αυτούς.
Σε σχετικό κείμενο μάλιστα συναδέλφου ε.α. 
ο οποίος διαφωνεί περί της εκφράσεως του 
«Ενστόλου» με αφορμή την έκδοση ενθέτου 
σε σχετική εφημερίδα με το συγκεκριμένο τίτλο 
γράφει: «Θα πρότεινα στους υπεύθυνους της 
εφημερίδας, προκειμένου να είναι πληρέστερη 
η ενημέρωση, να περιλάβουν και... τους τελω-
νειακούς, τις νοσοκόμες, τους σεκιουριτάδες, 
τους σιδηροδρομικούς... Γιατί όχι και τους οδο-
καθαριστές, μια και αυτοί φορούν κάποια στολή. 
Ακόμα και τους... γκρουμ των μεγάλων ξενοδο-
χείων! Όλους αυτούς, και πολλούς άλλους, τους 
καλύπτει ο τίτλος του ενθέτου».
Επειδή θεωρώ ότι είμαι εις εξ αυτών που συνεί-
σφερα στην καθιέρωση της φράσης «ένστολος 
εργαζόμενος» πρέπει να σημειώσω τα ακόλου-
θα.
Σαφώς και στην ιστορική αναζήτηση, προκύπτει 
ξεκάθαρα ότι η στολή ήταν ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό των δυνάμεων ασφάλειας και άμυνας και 
παραδοσιακά συνδέθηκε και ταυτίστηκε με την 
άσκηση πολιτειακής εξουσίας. Ο εν στολή κρα-
τικός λειτουργός, άοπλος ή ένοπλος δείκνυε ότι 
ήταν φορέας κρατικής δύναμης και είχε αρμοδι-
ότητες άσκησης εξουσίας.
Γεγονός που γεννά σοβαρές υποχρεώσεις σε 
αυτόν που την φέρει, σε χρόνο μάλιστα που δεν 
σταματά στα όρια της υποχρεωτικής εργασία 
του, αλλά τον ακολουθεί καθόλο τον βίο του.
Η στολή για τους εργαζόμενους στα ΣΑ και τις 
ΕΔ δεν είναι ένα απλό ένδυμα εργασίας, όπως 
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των υπολοίπων εργαζόμενων. Ενέχει την έν-
νοια του ιδιαίτερου καθεστώτος δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων που διατρέχουν το σύνολο 
του 24ωρου τους, σε όλες τις εκφράσεις και εκ-
φάνσεις της ζωής του. Γι αυτό και ο νομοθέτης 
προέβλεψε για τους συγκεκριμένους κρατικούς 
λειτουργούς, να φέρουν στολή όχι μόνο κατά 
την εργασία τους. Τα παραπάνω είναι αυτά που 
ξεχωρίζουν τον «ένστολο εργαζόμενο» των Σ.Α. 
και Ε.Δ. από τους υπόλοιπους εργαζόμενους 
που φέρουν στολή εργασίας.

Προφανώς και για κανένα άλλο κλάδο εργαζο-
μένων που φέρει στολή δεν έχει προβλεφθεί ότι 
μπορεί να παντρεύεται με τη στολή του, να τι-
μωρείται για το αντικανονικό ή απρεπές που την 
φέρει και το σημαντικότερο να οδεύει «εν τόπω 
χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως» με αυτή. Άλλω-
στε επειδή είναι τόσο σαφή και τόσο αναγνω-
ρίσιμο στην ελληνική κοινωνία το ποιος είναι ο 
«ένστολος εργαζόμενος» η πολιτεία προσπάθη-
σε αγωνιωδώς να αποτρέψει με απαγορεύσεις, 
απειλές, τιμωρίες, την εν στολή συμμετοχή σε 
συνδικαλιστικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις.
Ο «ένστολος εργαζόμενος» που διαμαρτύρεται 
έχει «δυνατούς - ηχηρούς συμβολισμούς».
Ο «ένστολος εργαζόμενος» που ενώνεται με 
τους άλλους εργαζόμενους χωρίς στολή ή με 
στολή, στην κοινή διεκδίκηση για αξιοπρέπεια, 
δικαιοσύνη, εργασιακά δικαιώματα, διατηρεί 
αναλλοίωτα τα επαγγελματικά του χαρακτηρι-

στικά, την αφοσίωση στο καθήκον, την αυτοθυ-
σία, την αίσθηση της ευθύνης, αλλά ταυτόχρονα 
κοινωνεί με τον κόσμο του μόχθου και της εργα-
σίας, κομμάτι αναπόσπαστο του.
Η προσδιορισμός του «ένστολος» στο εργαζό-
μενο ως στρατιωτικό, πυροσβέστη, αστυνομικό, 
λιμενικό, δεν αποτελεί καμίας μορφή απαξίωση.
Η απαξίωση συντελείται από την σκληρή επί-
θεση στο φτωχοκάματό του, από την επίθεση 
στα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
του δικαιώματα. Η απαξίωση συντελείται όταν η 
κρίση του στερεί μέσα, υλικά και εξοπλισμό για 
να είναι αποτελεσματικός στο καθήκον του.
Τον καλύτερο επίλογο στα παραπάνω, θα τον 
δανειστώ από έναν απόστρατο ένστολο, τον 
Υποναύαρχο Κ. Βουλγαράκη, ο οποίος μεταξύ 
των άλλων σημειώνει:
«Αυτό που εμένα πρωτίστως με ενδιαφέρει εί-
ναι, αυτός που αναφέρεται σε μένα ως «ένστο-
λο», τι νόημα δίνει στην αναφορά του και με τι 
σεβασμό μιλά για την προσωπικότητα, την ιδιό-
τητα και την προσφορά μου !! 
Εξάλλου και το «στέλεχος …» -που προτείνουν 
οι θιγόμενοι- είναι ένας …. ακόμα πιο κοινός 
όρος (από το στέλεχος σε επιχείρηση και σε 
βενζινάδικο, μέχρι το στέλεχος ομάδας ή και …. 
συμμορίας) !!”Ας διασφαλίσουμε λοιπόν το κύ-
ρος και την αξιοπρέπεια μας, σ’ αυτούς όλους 
που μας εμπαίζουν συστηματικά και μας υποτι-
μούν γενικώς και αδιαλείπτως και μετά ….. ξα-
να-συστηνόμαστε !!»






