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το εκ προθέσεως έγκλημα
του εξ αμελείας εμπρησμού

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Πριν τρία χρόνια σε ένα κείμενο για τις κατα-
στρεπτικές δασικές πυρκαγιές με τίτλο ο «δό-
λος» του εμπρησμού στη χώρα μας. σημείωνα:
«Ποιος άραγε κάτοικος αυτής της χώρας μπορεί 
να μην είδε, να μην άκουσε, να μην πληροφο-
ρήθηκε για τους κινδύνους της πυρκαγιάς, για 
τα καταστροφικά αποτελέσματα της πυρκαγιάς.
Νομίζω πλέον ότι στο απεχθές αυτό έγκλημα 
του εμπρησμού, αυτή η «ενσυνείδητη αμέλεια» 
στην πλειονότητά της συνταυτίζεται και προ-
σεγγίζει τον «ενδεχόμενο δόλο» καθώς νομί-
ζω ότι στην πλειονότητά τους αυτοί οι «αμελείς 
εμπρηστές» γνωρίζουν ότι από την αμέλειά του 
μπορεί να έλθει το καταστρεπτικό «αξιόποινο 
αποτέλεσμα»
Γιατί αυτός που το αυγουστιάτικο μεσημέρι με 
τον αέρα να φυσάει στα αυτιά του, αποφασί-
ζει είτε να κάψει τα ξερόκλαδα του, είτε να κά-
ψει τα σκουπίδια του, είτε να κάνει υπαίθριο 
μπάρμπεκιου στα πεύκα, είτε να κάνει θερμές 
εργασίες με τροχό, κόλληση στο ύπαιθρο, η να 
κυκλοφορήσει με το σπινθηροβόλο όχημά του 
στην ύπαιθρο, γνωρίζει πλέον σοβαρά και με 
σιγουριά ότι από την πράξη του ενδέχεται να 
παραχθούν καταστροφές. Απλά «εγκληματικά» 
αδιαφορεί.”
Δυστυχώς το έργο επαναλαμβάνεται με τραγικό 
τρόπο. Από την εγκληματική αμέλεια κάποιων, 
ξεκινάει μια πύρινη τραγωδία που καταστρέφει 
τον πολύτιμο εθνικό φυσικό πλούτο, απειλεί το 
κυριότερο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
Όπως έγραφα και τότε μάλλον ήρθε η στιγμή 
να τεθεί σε δημόσιο διάλογο το νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει το επαχθές έγκλημα του 
ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ και κυρίως αυτού που γίνεται 
από ΑΜΕΛΕΙΑ.
Σήμερα ο ποινικός νομοθέτης προβλέπει ότι 
Αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβλήθηκε από το 
δράστη η κατ’ αντικειμενική κρίση επιβαλλόμε-
νη προσοχή, την οποία κάθε μετρίως συνετός 
και ευσυνείδητος άνθρωπος, οφείλει υπό τις 
ίδιες περιστάσεις να καταβάλλει, με βάση τους 

νομικούς κανόνες, τη συνήθεια που επικρατεί 
στις συναλλαγές, την κοινή πείρα και τη λογική, 
αλλά και τις δυνατότητές του, που προσδιορί-
ζονται από τις προσωπικές του περιστάσεις και 
ικανότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας 
ή του επαγγέλματός του, να προβλέψει και να 
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα.
Στο έγκλημα του εμπρησμού, θα πρέπει να επι-
σημανθεί ότι κάθε μετρίως συνετός και ευσυ-
νείδητος άνθρωπος, γνωρίζει πλέον πολύ καλά 
ότι εκτελώντας θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, 
ή χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα μεσοκαλόκαι-
ρα, έχει τεράστιες πιθανότητες να προκαλέσει 
πυρκαγιά με ανυπολόγιστες και απρόβλεπτες 
συνέπειες. Με άλλα λόγια γνωρίζει ένας άν-
θρωπος με αυτά τα δεδομένα που περιγράφει 
ο νόμος ότι ενέχει ο κίνδυνος να προκαλέσει 
πυρκαγιά. Αυτό απομακρύνει την “αμέλεια και 
προσεγγίζει την πρόθεση”.
Ο Ποινικός νομοθέτης ειδικά για τις περιπτώ-
σεις του εξ αμελείας εμπρησμού, με ειδική ρύθ-
μιση, θέλοντας τον εξ αμελείας εμπρηστή να 
μην εξαφανιστεί μετά το έγκλημά του, αλλά να 
συνδράμει άμεσα στην κατάσβεση, προβλέπει 
ότι αν ο “αμελής” δράστης” προβεί σε πλήρη 
καταστολή - κατάσβεση της πυρκαγιάς είτε με 
δικές του προσωπικές ενέργειες είτε με γρήγο-
ρη αναγγελία προς την αρμόδια αρχή, αποκτά 
προσωπικό λόγο απαλλαγής από την ποινή.
Και βέβαια σοφά ο νομοθέτης έχει εισάγει την 
συγκεκριμένη διάταξη για να δώσει το κίνητρο 
στο δράστη να ενεργήσει άμεσα θεραπευτικά, 
παράλληλα όμως, μετά από τόσες εγκληματι-
κές αμέλειες πρέπει να επανεξεταστεί γιατί η 
πραγματικότητα διαμορφώνεται διαφορετικά.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα- ερώτημα 
που μου απεύθυνε καλός φίλος:
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παρέμβαση για επέκταση της μάχιμης πενταετίας

Μεσημέρι καλοκαιριού, σε πευκόδασος ελληνι-
κού νησιού. Ο αέρας ισχυρότατος και η ζέστη 
σχεδόν ανυπόφορη. Σε αγρόκτημα εφαπτόμε-
νο με το πευκόδασος (μερικά πεύκα είναι και 
εντός του), ο ιδιοκτήτης αποφασίζει να επισκευ-
άσει κομμάτι της μεταλλικής περίφραξης, χρη-
σιμοποιώντας και τροχό κοπής μετάλλων και 
συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης. Οι δύο εκ των 
τεσσάρων οικείων της παρέας, σπεύδουν να 
τον αποτρέψουν, επισημαίνοντας του τον κίν-
δυνο της πυρκαγιάς. Ο ίδιος επιμένει λέγοντας 
ότι γνωρίζει καλά τον χειρισμό των συσκευών, 
ότι κοντά στο σημείο της εργασίας θα έχει το λά-
στιχο του ποτίσματος και ότι γνωρίζει από κα-
τάσβεση, γιατί όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική 
θητεία του (προ 35 ετών) είχε κάνει υπηρεσίες 
στο άγημα πυρκαγιάς. Ο ιδιοκτήτης ξεκινάει τις 
εργασίες του χρησιμοποιώντας τον τροχό κο-
πής και στα πρώτα λεπτά εργασίας, προκαλεί 
πυρκαγιά στα ξερά χόρτα του αγροκτήματος, 
η οποία άμεσα φεύγει από το αγρόκτημα και 
περνάει στο δάσος. Ο ιδιοκτήτης σε κατάσταση 
πανικού, και ξεχνώντας την στρατιωτική πυρο-
σβεστική του εμπειρία, τρέχοντας εγκαταλείπει 

το σημείο πηγαίνοντας προς το σπίτι του αγρο-
κτήματος για να ειδοποιήσει τηλεφωνικά την 
Πυροσβεστική.
Η φωτιά μπαίνει στο δάσος καίγοντας ήδη 
τα πρώτα πεύκα. Ευτυχώς κοντά στο σημείο 
υπάρχει πυροσβεστικό όχημα που περιπολεί 
που σπεύδει και ελέγχει το συμβάν.”
Ο καλός μου φίλος κατέληξε άραγε ρωτώντας 
“είναι αυτό εμπρησμός από αμέλεια που μάλι-
στα θα πρέπει να τύχει και του ευεργετήματος 
της απαλλαγής από την ποινή.
ΑΠΟΡΙΑ ΨΑΛΤΟΥ ΒΗΞ
Θα ολοκληρώσω με αυτό που έκλεινα το αντί-
στοιχο κείμενο προ τριετίας:
Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αποδεκτεί ότι 
οι εμπρηστές είναι «κακούργοι» όπως έλεγε ο 
εκλεκτός συνάδελφος Ηλίας Μπέτσιος το 1960, 
ο οποίος χαρακτηριστικά σημείωνε:
«Ο άνθρωπος του λαού δεν δύναται συχνά να 
εννοήση ότι ο εμπρηστής είναι εγκληματίας, 
επιζήμιος εις τον λαόν, ότι προς το συμφέρον 
της ολότητας πρέπει να τιμωρήται και ότι ουχί η 
ασφάλεια, αλλά η ολότης πληρώνει την ζημίαν»

Παρέμβαση στον Αναπλ. Υπουργό Προστασί-
ας του Πολίτη για επέκταση της μάχιμης πεντα-
ετίας - Κοινή πρωτοβουλία ΕΑΠΣ-ΠΑΟΞΙΑ.

Όπως είναι γνωστό από την υφιστάμενη νο-
μοθεσία και συγκεκριμένα από τις διατάξεις 
του άρθρου 1 των Ν.Δ.414/1974 (Α–138), 
142/1974 (Α–318) και 179/1974 (Α – 347), ο 
χρόνος υπηρεσίας του αστυνομικού και πυρο-
σβεστικού προσωπικό, σε ορισμένες Υπηρεσί-
ες, κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-1949 
έως 31-12-1984 και μέχρι πέντε έτη συνολικά 
υπολογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία). 
Δηλαδή τους προστίθεται συντάξιμος χρόνος 
από 1 έως 5 έτη.
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 
του Ν. 2592/98 (Α–57) επεκτάθηκε το χρονικό 
διάστημα υπολογισμού της υπηρεσίας στο δι-
πλάσιο από 31-12-1979 μέχρι και 31-12-1984 
και επιπλέον προστέθηκαν και άλλες Υπηρεσί-
ες, καθώς με διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 

του Ν. 3075/2002 (Α–297).
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 
3234/2004 (Α–52) επεκτάθηκε το χρονικό διά-
στημα υπολογισμού της υπηρεσίας στο διπλά-
σιο από 31-12-1984 μέχρι το τέλος του έτους 
1992, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρ-
θρου 4 του Ν. 3513/2006 (Α–265), επεκτάθη-
κε ο υπολογισμός στο διπλάσιο του ανωτέρω 
χρόνου υπηρεσίας και για υπηρεσία που είχε 
παρασχεθεί ή παρέχεται από 01-01-1993 και 
μετά.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1902/1990 (Α-
138) και της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 3865/2010 (Α-20), σύμφωνα με τις οποίες 
για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που 
κατατάχθηκαν από 01-10-1990 και μετά, ο χρό-
νος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογί-
ζεται αυξημένος στο διπλάσιο, αναγνωρίζεται 
ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των 
ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και
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συνάντηση με τον διοικητή της ΠΕΠΥΔ αττικής

εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι κρα-
τήσεις θα πραγματοποιούνται επί της εκάστοτε 
αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθη-
μέρου (άρθρο 55 περίπτωση ΣΤ, Ν.1249/1982 
ΦΕΚ Α 43) και παρακρατούνται κατά το χρό-
νο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο 
όριο για μία πενταετία.
Δηλαδή η αναγνώριση του χρόνου αυτού, γίνε-
ται με την καταβολή εισφορών, άμεσα με ανά-
λογη παρακράτηση αυτών, από τις μηνιαίες 
αποδοχές των ενδιαφερομένων, και δεν προ-
σαυξάνει ούτε τις μισθολογικές προαγωγές, 
ούτε το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, αλλά λογί-
ζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία μόνο 
για τον κανονισμό της σύνταξης.
Μετά την ψήφιση του τελευταίου ασφαλιστικού 
νομοσχεδίου με το οποίο μεταξύ άλλων υπήρξε 
τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού της σύ-
νταξης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, 
εισάγοντας νέα ποσοστά αναπλήρωσης από 
τα οποία, αφενός μεν προκαλείται απώλεια στο 
σύνολο των συντάξιμων αποδοχών περίπου 
έως και 30%, και αφετέρου δημιουργούνται 
οι προϋποθέσεις, ώστε ο χρόνος παραμονής 
στην υπηρεσία να παραταθεί πλέον των σα-
ράντα ετών, βελτιώνοντας έτσι το συντελεστή 
αναπλήρωσης και παρέχοντας τη δυνατότητα 
για τη μέγιστη απόδοση της σύνταξης. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, από κοινού, η Ένω-
σή μας με την ΠΟΑΞΙΑ, στις 12 Ιουλίου, προ-
χώρησαν σε παρέμβαση προς τον Αν. Υπουρ-
γό κ. Τόσκα για την διευθέτηση των ζητημάτων 
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα σχετικά με την 

μάχιμη πενταετία. Στην παρέμβαση συγκεκρι-
μένα ζητήθηκε από τον κ. Αν. Υπουργό:
«να επεκταθούν οι Υπηρεσίες στις οποίες ο 
χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας λογίζεται αυξημέ-
νος στο διπλάσιο συμπεριλαμβανομένων όλων 
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, και 
της Πυροσβεστικής, δεδομένου ότι με τον τρό-
πο αυτό θα μπορέσουν όλοι πλέον οι Αστυνο-
μικοί και Πυροσβέστες που επιθυμούν να υπα-
χθούν στην κατηγορία αυτή και να προβούν σε 
αναγνώριση χρόνου». Επισημάνθηκε ακόμα: 
«α) Το γεγονός ότι οι Αστυνομικοί και Πυροσβέ-
στες στο σύνολό τους διατίθενται σε εκτέλεση 
μάχιμων υπηρεσιών ανεξαρτήτως που υπη-
ρετούν (Επιτελεία Δ/νσεων, Γραμματείες Τμη-
μάτων, Δ/νσεις Αρχηγείων κλπ), Επίσης ότι, ο 
κάθε Αστυνομικός δεν κατέχει ο ίδιος το τεκμή-
ριο επιλογής των μεταθέσεών του, καθόσον η 
Υπηρεσία έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα 
για την τοποθέτηση σε μάχιμες ή Επιτελικές 
Υπηρεσίες, από όπου βεβαίως διατίθεται, σε 
κάθε περίπτωση και με βάση τις εκάστοτε ανά-
γκες, σε εξωτερικές υπηρεσίες (φρούρηση, μέ-
τρα τάξης, ασφάλειας, τροχαίας κλπ).
β) Την δύσκολη οικονομική κρίση που διάγει 
η χώρα, και το γεγονός ότι, τόσο η Ελληνική 
Αστυνομία, όσο και το Πυροσβεστικό Σώμα 
μέσα από αυξημένες δράσεις και την φιλοτιμία 
του προσωπικού, στέκονται στο ύψος των πε-
ριστάσεων εξασφαλίζοντας μέχρι και τώρα τη 
σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του 
Κράτους».

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2016, 
συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με τον Διοικη-
τή της ΠΕΠΥΔ Αττικής Υποστράτηγο ΠΣ κ. 
Γιόβα.
Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα ζητήματα 
εργασιακής καθημερινότητας των συναδέλ-
φων στην Αττική, υπό το βάρος τόσο των γε-
νικότερων προβλημάτων και ελλείψεων του 
ΠΣ όσο και των αυξημένων επιχειρησιακών 
αναγκών λόγω της αντιπυρικής περιόδου.
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Με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυ-
ριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ συναντήθηκαν στις 15 Ιου-
λίου οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών και Ενώ-
σεων των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών 
και των Λιμενικών παρουσία των βουλευτών 
Δημήτρη ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ, Σίμου ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ και 
Ιωάννη ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ.
Αφού εκτέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που 
απασχολούν το συνδικαλιστικό μας κίνημα και 
υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα με τα θεσμικά, 
εργασιακά, ασφαλιστικά κλπ αιτήματά μας, ο 
Πρόεδρος της ΝΔ αναγνώρισε τις δυσκολίες και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνά-
δελφοί μας και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι 
η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει τη διαχρονική 
προσφορά των στελεχών των ΣΑ, τα οποία ερ-
γάζονται υπό αντίξοες και επικίνδυνες πολλές 
φορές συνθήκες.
Επιβάλλεται λοιπόν για τους λόγους αυτούς, 
όπως μας εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΝΔ, η 
άμεση αναγνώριση και θεσμοθέτηση της επι-
κινδυνότητας της εργασίας μας. Στη συνέχεια 
τόνισε ότι η ΝΔ, ανέκαθεν, έχει διαδραματίσει 
ένα πολύ θετικό και ουσιαστικό ρόλο στην ανα-
βάθμιση των συνθηκών λειτουργίας των Σωμά-
των Ασφαλείας, με σεβασμό στο θεσμικό ρόλο 
και την κρίσιμη αποστολή που έχουν για την 
ασφάλεια των πολιτών. Το ίδιο θα συνεχίσει να 
κάνει, πιστεύοντας στις ικανότητες και την αφο-
σίωση των στελεχών τους στην αποστολή τους.

Σε ό,τι αφορά τα ειδικότερα αιτήματα που ζητή-
θηκε η επίσημη θέση της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης 
δήλωσε ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα την πλήρη 
εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ όσον αφο-
ρά τη μισθολογική αποκατάσταση των ενστό-
λων, καθώς και το αίτημα για ξεπάγωμα των 
προσλήψεων στα Σώματα Ασφαλείας.

Στον Πρόεδρο της ΝΔ επιδώσαμε σχετικό υπό-
μνημα με τις θέσεις μας για το ιερό δικαίωμα 
στην απεργία και την τροποποίηση του άρ-
θρου 23 παρ. 2 του Συντάγματος ενόψει και 
της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αναλόγου 
του οποίου έχουμε καταθέσει και στον αρμόδιο 
Υπουργό της Κυβέρνησης για την αναθεώρη-
ση αυτή. Τέλος, δόθηκε έμφαση και στα προ-
βλήματα του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού 
Σώματος για τα οποία ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι 
την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα οξυμένα λόγω 
των πυρκαγιών και των μεταναστευτικών ροών 
και δήλωσε ότι χρήζουν άμεσης ενίσχυσης και 
σε προσωπικό και μέσα για να ανταπεξέλθουν 
στο ρόλο τους. Τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας 
της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής όπως προωθεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

συνάντηση με τον πρόεδρο της Νεας Δημοκρατίας
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οι εθελοντές πυροσβέστες στην αντιπυρκή προστασία

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες σημαντικός παρά-
γοντας αποτελεσματικότητας στον αγώνα της 
αντιπυρικής προστασίας

Στις εγκαταστάσεις της ΠΥ Μαρκοπούλου 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουλίου, 
συνάντηση του Προεδρείου της Πανελλήνιας 
Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος 
Μάκη Τσιουγκρή και Δημήτρη Ζέρβα, του Προέ-
δρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη και του Υπευ-
θύνου Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου της ΕΥΠΣ 
Ν. Αττικής Αθαν. Πουτούρη,
Στη συνάντηση από την πλευρά μας ως εκ-
πρόσωποι των επαγγελματιών Πυροσβεστών, 
εκφράσαμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς 
όλους τους Εθελοντές Πυροσβέστες που δί-
νουν μαζί μας συγκροτημένα, ουσιαστικά και 
σεμνά τον δύσκολο αγώνα ενάντια στον πύρινο 
όλεθρο που απειλεί την πατρίδα μας. Το παρά-
δειγμα τους ιδιαίτερα αυτή την εποχή της μεγά-
λης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η πατρί-
δα μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και διδακτικό 
για την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανιδιοτελή 
προσφορά και καθιστούν τον εθελοντή πυρο-
σβέστη υπόδειγμα ενεργού πολίτη.
Από την πλευρά τους το προεδρείο της ΠΕΕΠΣ 

μας ενημέρωσε για την σημαντική τους δράση 
στην διάδοση του πυροσβεστικού εθελοντι-
σμού, και τις νέες εθελοντικές μονάδες του ΠΣ 
που ιδρύθηκαν και είναι στη διαδικασία ίδρυ-
σης.
Για άλλη μια φορά επεσήμαναν την αναγκαιό-
τητα της πιο συγκροτημένης προσπάθειας ενη-
μέρωσης της κοινωνίας για την ενίσχυση του 
πυροσβεστικού εθελοντισμού στο ΠΣ αλλά και 
την ανάγκη η πολιτεία να προχωρήσει στην χο-
ρήγηση των αναγκαίων ΜΑΠ σε όλο το εθελο-
ντικό πυροσβεστικό προσωπικό.
Τέλος συμφωνήθηκε η ΕΑΠΣ να υποστηρίξει 
τις πρωτοβουλίες της ΠΕΕΠΣ φέτος στην ανά-
δειξη της εικοσαετής επετείου από την καθιέ-
ρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου, το 
πυροσβεστικό προσωπικό όλης της χώρας, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
επιχειρησιακές ανάγκες του καλοκαιριού, υφί-
σταται συνεχείς μετακινήσεις σε όλη την επι-
κράτεια. Παράλληλα η ύπαρξη πολλών ημερών 
με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, θέτει ένα με-
γάλο αριθμό πυροσβεστικού προσωπικού σε 
δασικές περιπολίες.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αλλαγή 
του δικαιούμενου ποσού της εκτός έδρας απο-
ζημίωσης, δημιούργησαν αύξηση της δαπά-
νης που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση της 

εκτός έδρας αποζημίωσης του πυροσβεστικού 
προσωπικού.
Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, από κοινού η 
Ένωσή μας με την ΠΟΕΥΠΣ προχώρησαν σε 
παρέμβαση προς την πυροσβεστική και πολιτι-
κή ηγεσία, στις 12 Ιουλίου, σημειώνοντας:
«Σας επισημαίνουμε εγκαίρως το γεγονός, πι-
στεύοντας ότι έχετε προϋπολογίσει τις αυξημέ-
νες ανάγκες των πυροσβεστικών επιχειρήσεων 
αυτού του καλοκαιριού όπως τουλάχιστον μέ-
χρις στιγμής εξελίσσεται και θέλουμε να πιστεύ-
ουμε ότι έχετε εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πι-
στώσεις, πέραν τις προβλεπόμενες στον

εκτός έδρας αποζημειώσεις πυροσβεστικού προσωπικού
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προϋπολογισμό του ΠΣ που από ότι φαίνεται 
εξαντλούνται σύντομα.
Αξιότιμοι Κύριοι
Οι Πυροσβέστες σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να 
δίνουν τον σκληρό αγώνα απέναντι στις αδη-
φάγες φλόγες, με σύμμαχο τις τεράστιες ελλεί-
ψεις, την ένδεια σε εξοπλισμό και μέσα. Θέλου-
με να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον θα κάνετε το 
ελάχιστο να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη κα-
ταβολή των αποζημιώσεων για την εκτός έδρας 
απασχόλησή τους».
Μετά την παρέμβαση αυτή, ο κ. Αρχηγός του 
ΠΣ έδωσε τη διαβεβαίωση ότι κανένας υπάλλη-
λος δεν θα στερηθεί νομίμων δικαιωμάτων του, 
που σχετίζονται με δεδουλευμένες εκτός έδρας 

υπηρεσίες.
Με επίσης κοινή ανακοίνωση στις 15 Ιουλίου 
γνωστοποιήσαμε τη διαβεβαίωση του κ. Αρχη-
γού στους συναδέλφους, εκφράζοντας δημόσια 
την απαίτηση για την «άμεση ολοκλήρωση κάθε 
διαδικασίας που ξεκίνησε από τον 11/2015 και 
σχετίζεται με την έκδοση ΠΔ σχετικά με την 
«Αναμόρφωση των ειδικών διατάξεων των 
Οδοιπορικών Εξόδων προσωπικού των ΕΔ 
και των Στελεχών των ΣΑ» και μεταξύ άλλων 
τα ποσά θα κυμαίνονται από 20 έως 80 ευρώ 
αναλόγως το είδος της εκτέλεσης υπηρεσίας».
Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση και θα 
σας ενημερώσουμε για ότι νεότερο.

Για άλλη μια φορά αιφνιδίως, προωθήθηκε νο-
μοθετική πρωτοβουλία που ρυθμίζει την εκπαί-
δευση των εθελοντικών οργανώσεων της ΓΓΠΠ 
χωρίς ουδεμία διαβούλευση.
Στις 19 Ιουλίου η Ένωσή μας προχώρησε στην 
δημόσια καταγγελία για το ζήτημα. Συγκεκριμέ-
να με επιστολή της προς τον κ.Τόσκα και τον κ. 
Καπάκη σημείωσε:
«Με την γνωστή πλέον σε μας διαδικασία, 
πληροφορηθήκαμε την κατάθεση νομοθετι-
κής πρωτοβουλίας, στο υπό ψήφιση νομοσχέ-
διο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την 
τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 119 του 
Ν.4249/2014, που ρυθμίζει τα ζητήματα εκ-
παίδευσης και πιστοποίησης των εθελοντικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα της πολιτικής προστασίας.
Δυστυχώς παρότι ήταν γνωστό, τόσο τα χρονι-
κά μεταβατικά όρια που έθετε ο εν λόγω Νόμος, 
δυστυχώς ουδεμία μέριμνα λήφθηκε για την έκ-
δοση των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων 
τόσο για τον Οργανισμό της Σ.Α. Π.Π. όσο και 
για την λειτουργία της Εθνικής Σχολής Πολιτι-
κής Προστασίας.
Πέρα από την υπερδιετή υστέρηση ανάληψης 
πολιτικής πρωτοβουλίας, θα πρέπει να επιση-
μανθεί, ότι σύμφωνα με την αρχική διάταξη του 
Νόμου, ακόμα και αυτή η σημερινή τροπολογία 
έρχεται με καθυστέρηση 4 μηνών, αφού η αρ-
χική διάταξη του Ν.4249/2014 όριζε ότι «άπρα-

κτη παρέλευση 2 ετών από την έναρξη ισχύος 
του νόμου, για την πιστοποίηση, συνιστά λόγο 
αυτοδίκαιης διαγραφής των Εθελοντών και 
Εθελοντικών Ομάδων από τα οικεία Μητρώα 
Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.
Με δεδομένο ότι η ισχύς του νόμου άρχιζε 24 
Μαρτίου 2014, η παραπάνω διαδικασία θα 
έπρεπε να είχε υλοποιηθεί μετά την 24η Μαρ-
τίου 2016. Γεγονός που παρά το νόμο έως και 
σήμερα δεν ακολουθήθηκε. Τα παραπάνω σα-
φώς και ήταν γνωστά, αλλά στα πλαίσια του 
γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος για τα ζητή-
ματα πολιτικής προστασίας και Πυροσβεστικού 
Σώματος, ακολουθήθηκε, η γνωστή πλέον σε 
μας, διαδικασία. Αξιότιμε κ  Αν. Υπουργέ
Τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και του 
εθελοντισμού, είναι μείζονος εθνικής και πατρι-
ωτικής σημασίας. Ο αποσπασματικός τρόπος 
παρεμβάσεων για την απλή και μόνο διαχείρι-
σή της καθημερινότητας, ουδεμία συνεισφορά 
προσθέτει. Αναμέναμε ότι έστω και με τον γνω-
στό τρόπο, να καταθέτατε νομοθετική πρωτο-
βουλία για τον οργανισμό της Σ.Α. Π.Π. και τη 
έναρξη λειτουργίας της ΕΣΠΟΠ, αντί της κα-
τάθεσης της συγκεκριμένης τροπολογίας που 
εξασφαλίζει τη συνέχιση στο διηνεκές της αιολι-
κής υφιστάμενης κατάστασης. Εξακολουθούμε, 
μόνοι και έρμοι, να ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν 
στο άμεσο μέλλον ουσιαστικές πρωτοβουλίες 
προς αυτή την κατεύθυνση».

τροπολογία περί εθελοντών πολιτικής προστασίας
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Απούσας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη, σήμερα 22 Ιουλίου 
2016, τιμήσαμε στον Καρέα τους ήρωες μας, 
τους πεσόντες στο καθήκον, Αρχιπυροσβέστες 
Δημήτριο Μαλούκο και Θεμιστοκλή Μαυραειδή, 
Πυροσβέστη Αλέξανδρο Διαβολή και τον Εθε-
λοντή Πυροσβέστη Δημήτριο Καραμολέγκο, οι 
οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση 
πυρκαγιάς, στο δάσος του Καρέα στον Υμηττό, 
στις 22 Ιουλίου 1998.
Παρόντες οι οικείοι των ηρώων, ο Διοικητής της 
ΔΠΥ Αθηνών Αρχιπύραρχος Μ. Ανδριόπουλος, 
στελέχη του ΠΣ, εκπρόσωποι των σωματείων 
εργαζομένων του ΠΣ, εθελοντές, εκπρόσωποι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας 
Αττικής.

Εκ μέρους της ΕΑΠΣ, στέφανο τιμής κατέθεσε 
ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμού-
λης.

μόνοι και έρημοι τιμούμε τους ήρωές μας

FEU 01/2016 - Βαρκελώνη

Σε μία κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, στην 
Βαρκελώνη, από 29-06-2016 έως 01-07-2016 
πραγματοποιήθηκε το τακτικό συνέδριο της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Αξιωματικών της Πυ-
ροσβεστικής της ΕΕ (FEU). Εκπρόσωποι από 
Ενώσεις Αξιωματικών Πυροσβεστικής, από την 
Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Σουηδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, 
Ιταλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Γερμανία, Γαλλία, 
Φιλανδία, Δανία, Τσεχία, Βέλγιο, συζήτησαν για 
το μέλλον των υπηρεσιών πυρόσβεσης-διάσω-
σης και πολιτικής προστασίας και ασφάλειας 
στην Ευρώπη.
Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησαν στο συνέδριο ο Γ. 
Σταμούλης και Τ. Παππάς. Στο συνέδριο πέρα 
από τις παρουσιάσεις για την πυροσβεστική 
κατάσταση στην Ευρώπη, με σημαντικότερη 
την παρουσίαση του Βέλγου συναδέλφου για 
την απόκριση των υπηρεσιών στο τρομοκρα-
τικό κτύπημα των Βρυξελλών, παρουσιάστηκε 
η εξέλιξη των σημαντικών ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων που εκπονεί ή συμμετέχει η FEU.
Σημαντικό για τη χώρα μας είναι η επιλογή 
να πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη της 
ΕΑΠΣ, το επόμενο διάστημα δυο σημαντικές 

δράσεις.
Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9 και 11 
Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα και αφορά τη συ-
νάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος EmerGent project. Το πρόγραμμα μελετά 
την επίδραση των κοινωνικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο 
του 2017, σε χρόνο και τόπο που θα προσδι-
οριστεί αργότερα και είναι η πραγματοποίηση 
του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της FEU. Ανα-
φορικά, η ΕΑΠΣ έχει διοργανώσει στη χώρα 
μας το 2001 και το 2008 τα ετήσια συνέδρια της 
FEU.
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η ασφάλεια σε άμυνα : νέο e-book

Ο παραδοσιακός ορισμός της έννοιας της 
ασφάλειας, ο οποίος θεωρούσε ως βασικότερο 
στοιχείο αυτής, τον έλεγχο και τη χρήση ισχύος 
του κράτους, μετά τα τυφλά κτυπήματα τρόμου 
στην Ευρώπη φαίνεται να ξεπερνιέται. Τα τρο-
μοκρατικά κτυπήματα στις ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες, αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλειας 
στην μεγάλη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινότητα, 
απειλώντας τον ίδιο το ελεύθερο δυτικό τρόπο 
ζωής. Ο «τρόμος» μέσω των διεθνοποιημένων 
ΜΜΕ διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. 
Η σύγχρονη μορφή τρομοκρατίας όπως αυτή 
εκφράζεται μέσα από τον εμπαθή ενθουσια-
σμό των φανατικών ισλαμιστών έχει σαν στό-
χο και επιδίωξη των θάνατο των απίστων, των 
διαφορετικών και γενικά όλων των άλλων που 
εκφράζουν και υποστηρίζουν απόψεις έξω και 
πέρα από τις δικές τους πεποιθήσεις. Δρουν με 
τυφλό πάθος και μίσος αδιαφορώντας για την 
δική τους ζωή και επιβάλουν τον τρόμο με το 
συναίσθημα της αγωνίας ή οποία δεν έχει ορι-
σμένο σημείο αναφοράς, είναι απροσδιόριστη, 
γεγονός και κατάσταση που εξουθενώνει και δι-
αλύει τον φορέα της προκαλώντας τον τρόμο, 
καθώς νιώθει αδύναμος και ανυπεράσπιστος. 
Ο θάνατος απλών πολιτών από πιθανό αποδε-
κτό αποτέλεσμα γίνεται σκοπός και η διακινδύ-
νευση πλέον γίνεται γενική και αφηρημένη χω-
ρίς να είναι εύκολο να προσδιοριστεί ο στόχος, 
το μέσο και ο φορέας της. Οι δράστες πλέον 
ενεργούν δημόσια αλλά είναι αόρατοι. Η φωτο-
γραφία στο εξώφυλλο αυτού του αφιερώματος, 
με τον ένοπλο φρουρό στην είσοδο του καθε-
δρικού ναού, στο κέντρο του Μιλάνο, που για 
να εισέλθεις και να ανάψεις κερί, περνάς σω-
ματικό έλεγχο και σκανάρισμα Χ – RAY, αποτυ-
πώνει την Ευρώπη του 2016. Μετά το τελευταίο 
πολύνεκρο δολοφονικό κτύπημα στην Γαλλία, 
με όπλο ένα φορτηγό, την ημέρα της εθνικής 
εορτής της χώρας, το αίσθημα της ασφάλειας 
και πολιτικής προστασίας δεν είναι πλέον το 
ίδιο. Η επικινδυνότητα και η τρωτότητα πλέον 
έχει δραματικά αλλάξει. Για τους 5 φορείς που 
εγγυούνται αυτά τα αγαθά, το στοίχημα πλέον 
είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους 

με σεβασμό όμως του ελεύθερου δημοκρατι-
κού «ευρωπαϊκού» τρόπου ζωής. Στις σελίδες 
αυτού του μικρού πονήματος, οι συγγραφείς Γ. 
Σταμούλης και Ν. Διαμαντής, προσπαθούν με 
τη βοήθεια ειδικών και διανοητών να ανιχνεύ-
σουν τη νέα μέρα στην Ευρώπη που βιώνει 
τον τρόμο και την οδύνη από τα τυφλά τρομο-
κρατικά κτυπήματα. Είναι μια γνώση που είναι 
απαραίτητη για τα στελέχη του ΠΣ και των επι-
χειρησιακών φορέων παροχής πολιτικής προ-
στασίας για να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον 
τρωτότητας που διαμορφώνεται συγκροτώντας 
νέες συνθήκες απειλών και διακινδύνευσης, 
τόσο στην πατρίδα μας, όσο και στην ευρωπα-
ϊκή γειτονιά μας. 
Το e-book βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσε-
λίδα της ΕΑΠΣ και είναι άμεσα διαθέσιμο για 
ανάγνωση και κατέβασμα.
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συνάντηση με το γεν. γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων 
με τα πολιτικά κόμματα, πραγματοποιήθηκε 
στις 27 Ιουλίου, συνάντηση των Ομοσπονδιών 
με τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικό-
τερα με τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος, 
κ. Πάνο ΡΗΓΑ, το μέλος της Πολιτικής Γραμμα-
τείας κ. Νίκο ΠΑΥΛΙΔΗ, το βουλευτή κ. Γιάννη 
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ και τον συντονιστή του Τμήματος 
Σωμάτων Ασφαλείας κ. Γιώργο ΜΑΛΑΓΚΩΝΙΑ-
ΡΗ.
Από την πλευρά μας εκθέσαμε τα εκκρεμή ζη-
τήματα του Κλάδου μας, που βρίσκονται σε 
εξέλιξη και ειδικότερα το μείζον θέμα του μισθο-
λογίου, το οποίο ερήμην των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων δρομολογείται από το Υπουργείο 
Οικονομικών με τη συμμετοχή μόνο υπηρεσια-
κών παραγόντων!! Τονίσαμε ότι η τακτική αυτή 
όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις 
για διάλογο αλλά προσβάλλει και τη λειτουρ-
γία του συνδικαλιστικού μας θεσμού και τους 
εκπροσώπους του, απαξιώνοντας τόσο το 
συνδικαλισμό όσο και τους συναδέλφους που 
εκπροσωπούμε. Επίσης, επισημάναμε ότι την 
ώρα που εκκρεμεί η συμμόρφωση της Κυβέρ-
νησης στις αποφάσεις του ΣτΕ, δεν είναι δυνα-
τόν να προωθούνται μισθολογικές ρυθμίσεις 
που προβλέπουν περαιτέρω μειώσεις, ζητώ-
ντας από τους συνομιλητές μας να εκφράσουν 
την αντίθεσή τους δημοσίως σε τέτοιου είδους 
μεθοδεύσεις.
Όσον αφορά τα «ισοδύναμα» που αναζητά το 
Υπουργείο Οικονομικών από τα συναρμόδια 
Υπουργεία, επαναλάβαμε το γνωστό τοις πάσι 
ότι από τα Υπουργεία μας είναι αδύνατον να 
εξευρεθούν κονδύλια ύψους πολλών εκατομ-
μυρίων ευρώ ετησίως για τα επόμενο δυο έτη, 
πόσο μάλλον όταν ήδη παρατηρείται εξάντλη-
ση των διαθέσιμων κονδυλίων για τα νυχτερινά 
και άλλες δαπάνες.
Απαιτήσαμε δε επ’ αυτού, αφού, όπως διατεί-
νεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει ήδη 
εξασφαλίσει τα ισοδύναμα για τα ειδικά μισθο-
λόγια, να συμπεριληφθούν και τα αναλογούντα 

στα Υπουργεία μας, βάζοντας τέρμα στην πα-
ραφιλολογία και κυρίως στην αγωνία των εν-
στόλων!!
Θέσαμε, επίσης, ενόψει της συζήτησης για 
την αναθεώρηση του Συντάγματος το αίτημά 
μας για την τροποποίηση του άρθρου 23, που 
αφορά το δικαίωμα της απεργίας στα Σώματα 
Ασφαλείας, έτσι ώστε να αρθεί ο περιορισμός 
που υφίσταται, εξηγώντας τη μορφή και την 
έκταση που μπορεί να προσλάβει μια τέτοια κο-
ρυφαία έκφραση διαμαρτυρίας στον ευαίσθητο 
τομέα της ασφάλειας. Μάλιστα, τονίσαμε την 
ανησυχία μας για όσα κατά καιρούς βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αλλα-
γή του συνδικαλιστικού νόμου, θέμα που επα-
νήλθε προ της δεύτερης αξιολόγησης από τους 
θεσμούς και ζητήσαμε να τοποθετηθούν για να 
μην συνδέσουν την πολιτεία τους με περιστολή 
των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
Παράλληλα, εθίγησαν και άλλα θεσμικής φύ-
σεως θέματα, όπως η επικινδυνότητα της ερ-
γασίας, η διασφάλιση των αστυνομικών που 
πέφτουν θύματα κακόβουλων μηνύσεων, οι 
έξωθεν παρεμβάσεις στις οποίες υποκύπτει η 
διοίκηση, η προστασία των πυροσβεστών που 
δίνουν πραγματική μάχη τη θερινή περίοδο, 
όπως επίσης και η διασφάλιση των λιμενικών 
που με κίνδυνο της ζωής τους επιχειρούν στις 
ελληνικές θάλασσες καθ’ όλη τη διάρκεια των 
μεταναστευτικών πιέσεων και της δράσης του 
οργανωμένου εγκλήματος.
Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, τις απαντήσεις στα 
ερωτήματά μας ανέπτυξαν τόσο ο Γενικός 
Γραμματέας όσο και το μέλος της Πολιτικής 
Γραμματείας, κ.κ. ΡΗΓΑΣ και ΠΑΥΛΙΔΗΣ αντί-
στοιχα.
Για μεν τα μισθολογικά, δικαιολόγησαν τη θέση 
της Κυβέρνησης λέγοντας ότι πρόκειται για ένα 
προκαταρκτικό στάδιο διερευνητικών επαφών 
και ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει διάλο-
γος, αναλαμβάνοντας προς τούτο τη δέσμευση 
για συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Οικο-
νομικών, κ. Γιώργο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ.
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Στο χρόνιο αίτημά μας για την αναγνώριση της 
επικινδυνότητας της εργασίας, συντάχθηκαν με 
τις θέσεις μας, χωρίς να προκύπτει ουσιαστι-
κή δέσμευση του κυβερνώντος κόμματος ενώ 
αναφορικά με τις έξωθεν παρεμβάσεις, τόνισαν 
ότι στέκονται απέναντι σε κάθε μορφής αυθαι-
ρεσία από όπου αυτή και αν προέρχεται.
Τέλος, για το θέμα της απεργίας, αποδέχτηκαν 
ότι ως κυβέρνηση της αριστεράς είναι υπέρ της 
διεύρυνσης του συνδικαλιστικού αυτού δικαιώ-
ματος αλλά επιβάλλεται να υπάρξει διακομμα-
τική συναίνεση διότι αυτό σχετίζεται με το μεί-

ζον σοβαρό ζήτημα λειτουργίας των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Όσο για το συνδικαλιστικό νόμο, 
μας διαβεβαίωσαν ότι σε καμία περίπτωση δεν 
θα θίξουν κεκτημένα δικαιώματα.

συνάντηση με το ΠΟΤΑΜΙ

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων 
με τα πολιτικά κόμματα, πραγματοποιήθηκε, 
στις 27 Ιουλίου, συνάντηση των Ομοσπονδιών 
με τον γραμματέα του Ποταμιού κ. Παναγιώτη 
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗ και τον συντονιστή του Τομέα 
Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας, 
βουλευτή κ. Ιάσωνα ΦΩΤΗΛΑ.
Από την πλευρά μας, επαναλάβαμε τις θέσεις 
μας, όπως τις εκθέσαμε ήδη στους εκπροσώ-
πους και των κομμάτων που ως τώρα έχουμε 
συναντήσει, ήτοι τα εκκρεμή ζητήματα του Κλά-
δου μας, που βρίσκονται σε εξέλιξη και ειδικό-
τερα το μείζον θέμα του μισθολογίου, το οποίο 
ερήμην των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
δρομολογείται από το Υπουργείο Οικονομικών 
με τη συμμετοχή μόνο υπηρεσιακών παραγό-
ντων!! Τονίσαμε ότι η τακτική αυτή όχι μόνο 
έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις για δι-
άλογο, αλλά προσβάλλει και τη λειτουργία του 
συνδικαλιστικού μας θεσμού και τους εκπρο-
σώπους του, απαξιώνοντας τόσο το συνδικαλι-
σμό όσο και τους συναδέλφους που εκπροσω-
πούμε. Επίσης, επισημάναμε ότι την ώρα που 
εκκρεμεί η συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις 
αποφάσεις του ΣτΕ, δεν είναι δυνατόν να προ-
ωθούνται μισθολογικές ρυθμίσεις που αντίκει-
νται σε αυτές, ζητώντας από τους συνομιλητές 
μας να εκφράσουν την αντίθεσή τους δημοσίως 
σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις.
Όσον αφορά τα «ισοδύναμα» που αναζητά το 
Υπουργείο Οικονομικών από τα συναρμόδια 
Υπουργεία, επαναλάβαμε το γνωστό τοις πάσι 

ότι από τα Υπουργεία μας είναι αδύνατον να 
εξευρεθούν κονδύλια ύψους πολλών εκατομ-
μυρίων ευρώ ετησίως για τα επόμενο δυο έτη, 
πόσο μάλλον όταν ήδη παρατηρείται εξάντλη-
ση των διαθέσιμων κονδυλίων για τα νυχτερινά 
και άλλες δαπάνες.

Απαιτήσαμε δε επ’ αυτού, αφού, όπως διατεί-
νεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει ήδη 
εξασφαλίσει τα ισοδύναμα για τα ειδικά μισθο-
λόγια, να συμπεριληφθούν και τα αναλογούντα 
στα Υπουργεία μας, βάζοντας τέρμα στην πα-
ραφιλολογία και κυρίως στην αγωνία των εν-
στόλων!!
Θέσαμε, επίσης, ενόψει της συζήτησης για 
την αναθεώρηση του Συντάγματος το αίτημά 
μας για την τροποποίηση του άρθρου 23, που 
αφορά το δικαίωμα της απεργίας στα Σώματα 
Ασφαλείας, έτσι ώστε να αρθεί ο περιορισμός 
που υφίσταται, εξηγώντας τη μορφή και την
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συνάντηση με το ΚΚΕ

έκταση που μπορεί να προσλάβει μια τέτοια κο-
ρυφαία έκφραση διαμαρτυρίας στον ευαίσθητο 
τομέα της ασφάλειας. Μάλιστα, τονίσαμε την 
ανησυχία μας για όσα κατά καιρούς βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αλλα-
γή του συνδικαλιστικού νόμου, θέμα που επα-
νήλθε προ της δεύτερης αξιολόγησης από τους 
θεσμούς και ζητήσαμε να τοποθετηθούν για να 
μην συνδέσουν την πολιτεία τους με περιστολή 
των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
Παράλληλα, εθίγησαν και άλλα θεσμικής φύ-
σεως θέματα, όπως η επικινδυνότητα της ερ-
γασίας, η διασφάλιση των αστυνομικών που 
πέφτουν θύματα κακόβουλων μηνύσεων, οι 
έξωθεν παρεμβάσεις στις οποίες υποκύπτει η 
διοίκηση, η προστασία των πυροσβεστών που 
δίνουν πραγματική μάχη τη θερινή περίοδο, 
όπως επίσης και η διασφάλιση των λιμενικών 
που με κίνδυνο της ζωής τους επιχειρούν στις 
ελληνικές θάλασσες καθ’ όλη τη διάρκεια των 

μεταναστευτικών πιέσεων και της δράσης του 
οργανωμένου εγκλήματος.
Οι εκπρόσωποι του Ποταμιού εξέφρασαν τη 
συμπαράστασή τους στα δίκαια αιτήματά μας 
και τόνισαν ότι θα σταθούν δίπλα μας καταρ-
χήν στο θέμα του μισθολογίου, αφενός διότι οι 
αποφάσεις του ΣτΕ πρέπει να γίνουν σεβαστές 
αφετέρου δε διότι δεν νοούνται περαιτέρω περι-
κοπές σε μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα όπως 
είναι οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας. Για 
το θέμα της επικινδυνότητας της εργασίας, συ-
ντάχθηκαν με τις θέσεις μας στιγματίζοντας την 
κυβέρνηση για την ανακολουθία της καθώς ως 
αντιπολίτευση ήταν υπέρμαχη ενώ ως κυβέρνη-
ση εφαρμόζει τα αντίθετα.
Τέλος, για το θέμα της απεργίας είπαν ότι το αί-
τημά μας είναι λογικό και ότι μια μορφής απερ-
γία θα μπορούσε να νομοθετηθεί αφού αρθεί 
το συνταγματικό κώλυμα, χωρίς να θίγονται οι 
βασικές λειτουργίες του κράτους.

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων 
με τα πολιτικά κόμματα, πραγματοποιήθηκε, 
στις 28 Ιουλίου, συνάντηση των Ομοσπονδιών 
με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ 
κ. Θανάση ΠΑΦΙΛΗ και τον Βουλευτή κ. Χρή-
στο ΚΑΤΣΙΩΤΗ.
Από την πλευρά μας, επαναλάβαμε τις θέσεις 
μας, όπως τις εκθέσαμε ήδη στους εκπροσώ-
πους και των κομμάτων που ως τώρα έχουμε 
συναντήσεις, ήτοι τα εκκρεμή ζητήματα του 
Κλάδου μας, που βρίσκονται σε εξέλιξη και ει-
δικότερα το μείζον θέμα του μισθολογίου, το 
οποίο ερήμην των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων δρομολογείται από το Υπουργείο Οικο-
νομικών με τη συμμετοχή μόνο υπηρεσιακών 
παραγόντων!! Τονίσαμε ότι η τακτική αυτή όχι 
μόνο έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις για 
διάλογο, αλλά προσβάλλει και τη λειτουργία του 
συνδικαλιστικού μας θεσμού και τους εκπρο-
σώπους του, απαξιώνοντας τόσο το συνδικαλι-
σμό όσο και τους συναδέλφους που εκπροσω-
πούμε. Επίσης, επισημάναμε ότι την ώρα που 
εκκρεμεί η συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις 
αποφάσεις του ΣτΕ, δεν είναι δυνατόν να προ-

ωθούνται μισθολογικές ρυθμίσεις που αντίκει-
νται σε αυτές, ζητώντας από τους συνομιλητές 
μας να εκφράσουν την αντίθεσή τους δημοσίως 
σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις.
Όσον αφορά τα «ισοδύναμα» που αναζητά το 
Υπουργείο Οικονομικών από τα συναρμόδια 
Υπουργεία, επαναλάβαμε το γνωστό τοις πάσι 
ότι από τα Υπουργεία μας είναι αδύνατον να 
εξευρεθούν κονδύλια ύψους πολλών εκατομ-
μυρίων ευρώ ετησίως για τα επόμενο δυο έτη, 
πόσο μάλλον όταν ήδη παρατηρείται εξάντλη-
ση των διαθέσιμων κονδυλίων για τα νυχτερινά 
και άλλες δαπάνες.
Απαιτήσαμε δε επ’ αυτού, αφού, όπως διατεί-
νεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει ήδη 
εξασφαλίσει τα ισοδύναμα για τα ειδικά μισθο-
λόγια, να συμπεριληφθούν και τα αναλογούντα 
στα Υπουργεία μας, βάζοντας τέρμα στην πα-
ραφιλολογία και κυρίως στην αγωνία των εν-
στόλων!!
Θέσαμε, επίσης, ενόψει της συζήτησης για την 
αναθεώρηση του Συντάγματος το αίτημά μας 
για την τροποποίηση του άρθρου 23, που αφο-
ρά το δικαίωμα της απεργίας στα Σώματα
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Εν μέσω θέρους, στις 22 Ιουλίου 2016 πραγ-
ματοποιήθηκε «κλειστή συνάντηση των υπηρε-
σιακών παραγόντων ΕΛΑΣ και ΠΣ με στελέχη 
του Υπουργείου Οικονομικών και με αποκλει-
στικό θέμα συζήτησης τα ειδικά μισθολόγια των 
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των 
Ενόπλων Δυνάμεων.
Άμεσα το συντονιστικό αγώνα των σωματείων 
μας, συνεδρίασε και εξέδωσε καταγγελία:
«Ως Ομοσπονδίες, είχαμε προειδοποιήσει επα-
νειλημμένως την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία 

των Σωμάτων μας ότι, σε θέματα που αφορούν 
άμεσα το προσωπικό και ιδίως οικονομικά, δεν 
μπορεί να λάβει χώρα καμία συνάντηση χωρίς 
την παρουσία των εκπροσώπων των εργαζο-
μένων στα Σώματα Ασφαλείας. Παράλληλα, 
επιδιώκαμε συνεχώς συνάντηση με τον αρ-
μόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. 
Γιώργο Χουλιαράκη για τα εκκρεμή θέματα του 
Κλάδου μας (αποφάσεις του ΣτΕ, οδοιπορικά, 
νυχτερινά, πάγωμα μισθολογικών προαγωγών 
κλπ) χωρίς κανένα αποτέλεσμα!!

προκαλούν τη μετωπική σύγκρουση

Ασφαλείας, έτσι ώστε να αρθεί ο περιορισμός 
που υφίσταται, εξηγώντας τη μορφή και την 
έκταση που μπορεί να προσλάβει μια τέτοια κο-
ρυφαία έκφραση διαμαρτυρίας στον ευαίσθητο 
τομέα της ασφάλειας. Μάλιστα, τονίσαμε την 
ανησυχία μας για όσα κατά καιρούς βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αλλα-
γή του συνδικαλιστικού νόμου, θέμα που επα-
νήλθε προ της δεύτερης αξιολόγησης από τους 
θεσμούς και ζητήσαμε να τοποθετηθούν για να 
μην συνδέσουν την πολιτεία τους με περιστολή 
των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
Παράλληλα, εθίγησαν και άλλα θεσμικής φύ-
σεως θέματα, όπως η επικινδυνότητα της ερ-
γασίας, η διασφάλιση των αστυνομικών που 
πέφτουν θύματα κακόβουλων μηνύσεων, οι 
έξωθεν παρεμβάσεις στις οποίες υποκύπτει η 
διοίκηση, η προστασία των πυροσβεστών που 
δίνουν πραγματική μάχη τη θερινή περίοδο, 
όπως επίσης και η διασφάλιση των λιμενικών 
που με κίνδυνο της ζωής τους επιχειρούν στις 
ελληνικές θάλασσες καθ’ όλη τη διάρκεια των 
μεταναστευτικών πιέσεων και της δράσης του 
οργανωμένου εγκλήματος.
Εκ μέρους του ΚΚΕ μας απάντησαν ότι διαχρο-
νικά στηρίζουν τα αιτήματά μας, το ίδιο όπως 
κάνουν με όλους τους εργαζόμενους, γι’ αυτό 
και τάσσονται υπέρ του κοινού αγώνα και της 
συμπαράταξής τους κατά των μνημονίων και 
των πολιτικών λιτότητας. Επομένως, ως συνδι-
κάτο θα πρέπει να προβούμε σε κοινούς αγώ-
νες εφόσον θίγονται κοινά συμφέροντα και κε-

κτημένα δικαιώματα των εργαζομένων.

Για τα μισθολογικά μας αιτήματα, ειδικότερα, 
μας τόνισαν ότι αντιτίθενται σε οποιαδήποτε 
μείωση μισθών και συντάξεων και ότι στηρίζουν 
το αίτημά μας για την εφαρμογή των αποφάσε-
ων του ΣτΕ, όπως στηρίζουν και κάθε δικαστική 
απόφαση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
εργαζομένων. Όσον αφορά την αναγνώριση 
του επικινδύνου της εργασίας, υιοθετούν τη 
θέση μας προσθέτοντας ότι πρέπει να εφαρμό-
ζεται η εργατική νομοθεσία (νυχτερινά, αργίες, 
υπερωρίες κλπ) για όλους τους ένστολους.
Τέλος, για το θέμα της απεργίας, τάχθηκαν 
υπέρ, τονίζοντας ότι ως ΚΚΕ από τη γέννηση 
του συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας, 
τάσσονταν υπέρ της πλήρους συνδικαλιστικής 
ελευθερίας έκφρασης και δράσης. Δήλωσαν δε 
ότι θα είναι δίπλα μας στους αγώνες που θα κά-
νουμε, στηρίζοντάς μας μαζί με το λοιπό συνδι-
καλιστικό κίνημα που αντιτάσσεται τις πολιτικές 
της κυβέρνησης.
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Σήμερα, με την ως άνω «μυστική» συνάντηση, 
κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να γίνουν «χαλί-
φηδες στη θέση του χαλίφη», εις βάρος των 
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, που 
καθημερινά δίνουν μάχες σε αντίξοες και τρι-
τοκοσμικές συνθήκες εργασίας, με ανύπαρκτη 
υλικοτεχνική υποδομή και με συνεχή διατάραξη 
του οικογενειακού – προσωπικού τους πλαισί-
ου. Είναι αδιανόητο ότι πρωτίστως υπηρεσιακοί 
παράγοντες, αντί να επιδιώκουν το καλύτερο 
για το ανθρώπινο δυναμικό των Σωμάτων μας, 
τόσο σε θέματα οικονομικά (εξεύρεση ισοδύ-
ναμων, τρόπους εφαρμογής των αποφάσεων 
του ΣτΕ, εξεύρεση κονδυλίων μέσω ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων για τις μετακινήσεις και τις 
επιπλέον νυχτερινές εργατοώρες του μετανα-
στευτικού κλπ) όσο και σε θέματα εργασιακά 
(συνθήκες εργασίας, δικαιώματα προσωπικού 

κλπ),εφαρμόζουν τακτικές περικοπής και περι-
ορισμού δικαιωμάτων, εν αγνοία των εκπροσώ-
πων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, 
ώστε να γίνουν αρεστοί στους πολιτικά ανωτέ-
ρους τους που κατά τα άλλα κόπτονται για την 
προστασία και την ασφάλεια του πολίτη.
Σε μία χώρα όπου ο ένστολος εργάζεται σε 
καθεστώς πλήρους εργασιακής ανασφάλειας 
(ακατάστατα ωράρια, χωρίς ρεπό, με απλήρω-
τα νυχτερινά και περιορισμένα κονδύλια κλπ) 
και σε μια Ευρώπη που φλέγεται από συνε-
χόμενα κρούσματα ενισχυμένης εγκληματικής 
βίας, βομβιστικές και εξτρεμιστικές επιθέσεις 
κατά αθώων πολιτών & περιουσιών, καθώς 
και με τους γείτονές μας να βρίσκονται σε μια 
εμπόλεμη κατάσταση, αυτό που θα πρέπει να 
κάνει κατά κύριο λόγο η Πολιτική και η Φυσική 
Ηγεσία των Σωμάτων μας, είναι να ενισχύσει με 
οιοδήποτε τρόπο τον Έλληνα Αστυνομικό, Πυ-
ροσβέστη & Λιμενικό και όχι να τον ισοπεδώνει 
με πολιτικές μνημονίων και αναμορφώσεις που 
στόχο έχουν αντί του εξορθολογισμού προς το 
καλύτερο, τη συνέχιση των περικοπών, κατ’ 
εντολήν των δανειστών.
Οι ως άνω τακτικές – πρακτικές της Κυβέρνη-
σης, σίγουρα δεν επιδιώκουν την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζό-
μενοι στα Σώματα Ασφαλείας, ενώ προκαλούν 
τη μετωπική σύγκρουση με τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων αυτών!!!
Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα, λοιπόν».

ζητούνται στοχευμένες παρεμβάσεις σε αστοχες επιλογές

Στις 5 Μαΐου, αμέσως μετά την δημοσίευση του 
ΠΔ 44/2016, που αφορά τις διαδικασίες για την 
εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυ-
ποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,  η 
ΕΑΠΣ προχώρησε άμεσα σε παρέμβαση προς 
τον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τό-
σκα προκειμένου να του επισημάνει  τις από-
ψεις  και τις ουσιαστικές διαφωνίες της για τις 
ρυθμίσεις του, μιας και το ζήτημα είναι εξαιρετι-
κά σημαντικό για τον πυροσβεστικό οργανισμό.
Απόψεις που δυστυχώς δεν  δόθηκε η ευκαι-

ρία να εκφραστούν  στην διαδικασία σύνταξης 
του ΠΔ, αφού ουδέποτε κλήθηκε η ΕΑΠΣ προς 
τούτο. Δυστυχώς οι συγκεκριμένες απόψεις, 
αντιμετωπίσθηκαν από τον κ.Τόσκα συλλήβδην 
ως “άστοχα σχόλια”, και στην μία και μοναδι-
κή απάντηση  του προς την Ένωση, σε τόσες 
παρεμβάσεις που του  έχουν απευθυνθεί, την  
χαρακτήρισε  με εκφράσεις που κινούνται, αν 
δεν τα ξεπερνούν, στα όρια της ύβρης, αποδί-
δοντας μας, «παραγωγή εντυπωσιοθηριακών, 
ανειλικρινών ανακοινώσεων, με άγνοια των
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πραγματικών συνθηκών, με επίδειξη προκα-
τάληψης, αντιπολιτευτισμού, συντεχνιασμού 
και μισαλλοδοξίας». Επίσης στον επίλογο της 
επιστολής του  τίθεται και η πρωτοφανή για τον 
“πολιτικό πολιτισμό μας” προειδοποίηση, ότι το 
“Προεδρείο της ΕΑΠΣ θα βαδίσει μόνο και έρη-
μο, χωρίς συνομιλητές, ενόσω επιμένει σε αυτή 
την αδιέξοδη τακτική του”, δηλαδή, μεθερμη-
νευόμενον, επί της ουσίας, το σωματείο πρέπει 
να συμφωνεί με την εργοδοσία και μέχρι τότε ο 
εργοδότης δεν κάνει διάλογο μαζί του,
Στις 23 Αυγούστου η ΕΑΠΣ προχώρησε σε μια 
δεύτερη παρέμβαση προς τον κ.Τόσκα, επιση-
μαίνοντάς του τα παραπάνω και σημειώνοντας:
«προσηλωμένοι στην ουσία και με δεδομένο ότι 
το συγκεκριμένο Π.Δ. αφορούσε τους διαγωνι-
ζόμενους μαθητές των Πανελληνίων που θα 
επέλεγαν τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας, δεν θελήσαμε την συγκεκριμένη στιγμή 
να φορτίσουμε το κλίμα. Αναμείναμε την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών, έχοντας πρώτιστη 
προτεραιότητα να επιτύχει το εγχείρημα των 
πανελληνίων εξετάσεων για τις Σχολές της Πυ-
ροσβεστικής Ακαδημίας, όραμα και στόχος της 
Ένωσής μας πολλών ετών, που πήρε σάρκα 
και οστά και με την πίεση μας στο Ν.4249/2014. 
Τώρα που το εγχείρημα για πρώτη φορά ολο-
κληρώθηκε, επανερχόμαστε για να επανα-
φέρουμε τα όσα σας είχαμε επισημάνει, προ-
κειμένου να καθιερωθεί ένα θεσμκό πλαίσιο 
εισαγωγής, όσο το δυνατόν αρτιότερο και αντα-
ποκρινόμενο στις πυροσβεστικές απαιτήσεις.
1. Αναφορικά με την ποσόστωση 5% των Εθε-
λοντών Πυροσβεστών, θεωρούμε ότι δεν υπο-
στηρίχτηκε επαρκώς τεχνοκρατικά η πρόταση 
του Υπουργείου για 10%, γιατί σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν 
πρόχειρη σε βαθμό αντισυνταγματικότητας η 
αντίστοιχη προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ 
.2. Η πρόβλεψη για καθιέρωση ειδικής κατη-
γορίας υποψηφίων, με προσόν το θρήσκευμα 
συγκεκριμένης μειονότητας, συγκεκριμένης πε-
ριοχής της πατρίδας μας, υπό το πρίσμα των 
σημερινών γεωπολιτικών εξελίξεων, εμπεριέχει 
ακατανόητο σε εμάς συμβολισμό, και αντιβαί-
νει σε μια βασική προεκλογική δέσμευση του 
ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκάθαρα έχει διακηρύξει: “εξά-
λειψη κάθε είδους διακρίσεων ανάμεσα στους 
πολίτες με βάση τις θρησκευτικές τους δοξα-

σίες (σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης, δικαι-
οσύνης, εκπαίδευσης κλπ).”http://www.syn.gr/
programma/b20.htm. Εδώ επίσης να επισημά-
νουμε ότι για την συγκεκριμένη, αιτίασή μας, 
μας κατηγορήσατε ως “αμύντορες ενός κακού 
εθνικιστικού πνεύματος” χάριν του οποίου πα-
ραβλέπουμε τον υγιή πατριωτισμό και τις σχε-
τικές προσπάθειες που καταβάλλεται, έστω και 
στα πλαίσια συμβολισμού”.

Εκ φύσεως επαγγέλματος, τα στελέχη του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, διακατεχόμαστε από 
βαθύ υπερεθνικό, υπερφυλετικό, ουμανιστικό 
και αλτρουιστικό πνεύμα, καθότι ουδόλως μας 
ενδιαφέρει η εθνικότητα, το φύλλο, η γλώσσα, 
το θρήσκευμα και οι πεποιθήσεις των “κινδυ-
νευόντων ανθρώπων” στους οποίους όταν κλη-
θούμε συντρέχουμε με κίνδυνο ζωής να διασώ-
σουμε. Αναφορικά με τον υγιή πατριωτισμό, θα 
βρίσκαμε πάντως έναν εξαιρετικά ισχυρό συμ-
βολισμό, αν δίνατε την αντίστοιχη ποσόστω-
ση στους συμπολίτες μας τρίτεκνους – πολύ-
τεκνους, που πραγματικά στηρίζουν το μέλλον 
της πατρίδας.
3.Σας επισημάναμε επίσης το αρνητικό της 
αφαίρεσης των εμβληματικών αθλητικών δο-
κιμασιών του πυροσβεστικού επαγγέλματος, 
δηλ. η ανάβαση – κατάβαση σε ολκωτή πυρο-
σβεστική κλίμακα και το βάδισμα σε δοκό, από 
τις αθλητικές δοκιμασίες. Η απάντησή σας ότι 
οι επιλεγόμενες αθλητικές δοκιμασίες ακολού-
θησαν το πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ, και ότι ελή-
φθη υπόψη η αναμενόμενη αθρόα προσέλευση 
ενδιαφερομένων νέων υποψηφίων, θεωρούμε 
΄οτι πλέον θα την έχετε αναθεωρήσει καθό-
τι στον επαρκή πλέον χρόνο της θητείας σας, 
έχετε κατανοήσει τις διαφορές αστυνομικού και 
πυροσβεστικού επαγγέλματος και καθότι είδατε 
ότι δεν υπήρξε αθρόα προσέλευση που θα
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και από τη μύγα ξύγκι...

καθιστούσε απρόσφορες τις πυροσβεστικές 
αθλητικές δοκιμασίες. Πέρα από τα παραπάνω 
υπάρχουν και μια σειρά άλλα ακόμα ζητήματα 
πυροσβεστικής εκπαίδευσης που χρειάζονται 
νομοθετικές ρυθμίσεις και που άμεσα, θέλουμε 
αυτή τη φορά να πιστεύουμε, μετά από διαβού-
λευση θα προωθηθούν.
Αξιότιμε κ. Αναπλ. Υπουργέ
Παρά την διαφαινόμενη μας, μεγάλη διάσταση 
απόψεων στα ζητήματα αντίληψης και λειτουρ-
γίας του κοινωνικού διαλόγου και της διαβού-
λευσης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αποδέχεστε 

την βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικό 
στοιχείο αλλαγών στο Κράτος, είναι η ενίσχυση 
του ρόλου των αιρετών συλλογικών οργάνων 
της λαϊκής κυριαρχίας και η αύξηση της συμμε-
τοχής των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτι-
κής και στη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας προς αυτή την 
κατεύθυνση, για ουσιαστικό διάλογο επί των 
φλεγόντων θεμάτων που απασχολούν το ΠΣ. 
Προς τούτο σας έχουμε απευθύνει αίτηση συ-
νάντησης, την οποία και επαναλαμβάνουμε με 
την παρούσα».

Και από τη μύγα ξύγκι για να καλυφθεί η εγκα-
τάλειψη του πυροσβεστικού μηχανισμού

Με την γνωστή πλέον σε μας και προσφιλή 
στην πολιτική ηγεσία μας, τακτική του «μη δι-
αλόγου» αίφνης την επομένη του δεκαπενταύ-
γουστου, κοινοποιήθηκε το ΠΔ 82/2016, στις 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, με το οποίο κανο-
νίζονται ζητήματα που αφορούν τις άδειες του 
Πυροσβεστικού προσωπικού, τροποποιώντας 
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Ειδικότερα με το άρθρο 1 παρ.7 του παραπάνω 
Π.Δ. εισάγεται νέα ρύθμιση που θέτει χρονικό 
απαγορευτικό περιορισμό στην χορήγηση της 
άδειας ανατροφής τέκνου (ολόκληρης ή μέ-
ρους της), για το χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου 
έως και 15 Σεπτεμβρίου, εκάστου έτους, με την 
επίκληση των αυξημένων επιχειρησιακών ανα-
γκών λόγω της αντιπυρικής περιόδου.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται επί της ουσί-
ας να ακυρώσει την αρχική πρόθεση του νο-
μοθέτη, δίνοντας μας με πολλά χρόνια καθυ-
στέρηση το συγκεκριμένο δικαίωμα και στους 
πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ανατρέποντας 
τον οικογενειακό τους σχεδιασμό. Πολύ δε πε-
ρισσότερο εάν γίνει εφαρμογή της συγκεκρι-
μένης ρύθμισης άμεσα και ανακληθούν οι ήδη 
χορηγούμενες άδειες.
Άμεσα από κοινού ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ στις 17 
Αυγούστου προχώρησαν σε διαμαρτυρία προς 
τον κ.Τόσκα επισημαίνοντας του:
«Σε κάθε περίπτωση επειδή οι αυξημένες επι-

χειρησιακές ανάγκες του ΠΣ «είναι πάγιες και 
διαρκείς», περιμένουμε από εσάς να καταργή-
σετε την εν λόγω διάταξη αίροντας τον χρονικό 
περιορισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μέ-
χρι τότε δεν θα γίνει αναδρομική εφαρμογή του 
διατάγματος, ανακαλώντας τις ήδη χορηγούμε-
νες άδειες.
Τέλος πιστεύουμε η «Παναγιά» να έδωσε φώ-
τιση και να μην μας έχετε ετοιμάσει άλλα τέτοια 
νομοθετήματα για μας, χωρίς εμάς».
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Συνεδρίασε στις 24 Αυγούστου η Επιτροπή 
Αγώνα των Ομοσπονδιών προκειμένου να 
προβεί σε αποτίμηση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών – πρωτοβουλιών γύρω από τις απο-
φάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ που αφορούν το 
ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας και 
σειρά άλλων ζητημάτων και καθορίσει περαιτέ-
ρω την αγωνιστική της πορεία.
Αρχικώς, υπήρξε ενημέρωση των παρευρισκο-
μένων από τους νομικούς συμβούλους της ΠΟ-
ΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ, κ.κ. Χαρ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 
και Ρ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, για το περιεχόμενο των 
ως άνω αποφάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφα-
ση στις συνέπειες της ακύρωσης της προσβαλ-
λόμενης υπουργικής απόφασης και της κήρυ-
ξης ως αντισυνταγματικού του ν.4307/2014, 
αναφορικά με τις αποδοχές των υπηρετούντων 
στα Σώματα Ασφαλείας. Τόσο όσον αφορά 
στην επιστροφή των αναδρομικών όσο και στις 
εφεξής μισθολογικές ρυθμίσεις. Επίσης, μας 
γνώρισαν ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ επιδόθηκαν 
σήμερα με δικαστικό επιμελητή στους Υπουρ-
γούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, 
καθώς και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας.
Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, με βάση τις 
νέες αυτές βαρυσήμαντες δικαστικές αποφά-
σεις, οργανώνουν την κλιμάκωση της αγωνιστι-
κής τους πορείας, προκειμένου οι αποφάσεις 
αυτές να υλοποιηθούν από την Κυβέρνηση. 
Ειδικότερα, αποφασίστηκε στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που θα λάβουν και 
φέτος χώρα με αφορμή τα εγκαίνια της 81ης 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να εκδηλώ-
σουμε κι εμείς την αγανάκτησή μας και να στεί-
λουμε χιλιάδες μηνύματα στον Πρωθυπουργό 
της Χώρας, δίνοντας δυναμικό «παρών» μέσω 
πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης διαμαρ-
τυρίας, στις 09 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 18:00 στο άγαλμα του Ελευθερί-
ου Βενιζέλου.
Παράλληλα, δρομολογείται ήδη η συνάντηση 
των προέδρων των Ομοσπονδιών με τους εκ-
προσώπους της Κυβέρνησης, προκειμένου να 
προωθηθούν οι διαδικασίες τάχιστα. Η συμ-

μόρφωση της Κυβέρνησης θα πρέπει να είναι 
άμεση και καθολική. Δεν υπάρχει ανοχή!! Πόσο 
άλλο, όταν η άποψη των Κυβερνώντων είναι 
ήδη εκπεφρασμένη από την εποχή της αντιπο-
λίτευσής τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 09/09/2016
Στις 31 Αυγούστου από κοινού οι Πρόεδροι 
Ομοσπονδιών και Ενώσεων του προσωπικού 
των Σ.Α. εκδίδουν κοινό προσκλητήριο αγώνα:
«Η Διαρκής και Ατέρμονη συνέχεια του συνδι-
καλιστικού μας κινήματος, σηματοδοτεί μια πο-
ρεία δίχως τέλος έως την οριστική Επικράτηση 
και Δικαίωση του σκοπού του. Αυτή η προσπά-
θεια, θα ευοδωθεί μέσα από την σκληρή και 
επίμοχθη διαδικασία ενάντια σε κάθε τι που 
επιβουλεύεται τον Ιερό μας Αγώνα και την με-
γάλη Εθνική προσπάθεια που καταβάλλουμε 
όλοι μας, για την Ανόρθωση της Χώρας και της 
αξιοπρέπειας των Ελλήνων Πολιτών.
Η ανακολουθία λόγων και έργων της Κυβέρνη-
σης, μας οδηγεί όλους στην κοινή συστράτευση 
για την ανατροπή των πιο αντιλαϊκών μέτρων 
που επεβλήθησαν στην Κοινωνία και μάλιστα 
από μια συγκυβέρνηση που ενστερνίζεται τις 
αξίες και τη φιλοσοφία της Αριστεράς.

αποφάσεις για κινητοποίησεις στην 81η ΔΕΘ
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άνανδρη επίθεση σε αξιωματικό της ΕΛΑΣ

Με τη δυναμική μας παρουσία στην πανελλα-
δική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 
9 Σεπτέμβρη 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
18:00 στο άγαλμα του ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Πλ. 
Δικαστηρίων) στη Θεσσαλονίκη, θα στείλουμε 
χιλιάδες μηνύματα από όλη την Ελλάδα στον 
Πρωθυπουργό της Χώρας, ενόψει και των 
εξαγγελιών του στην 81η Διεθνή Έκθεση.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ και πάλι, ενάντια στα μνημό-
νια της εξαθλίωσης, της καταστροφής, της υπο-
βάθμισης και της εξαχρείωσης του κοινωνικού 
ιστού του Κράτους, με απρόβλεπτες συνέπειες 
για όλους τους πολίτες και το χειρότερο όλων 
την μελλοντική αβεβαιότητα ενός ολόκληρου 
Έθνους. Εμείς, οι Ένστολοι εργαζόμενοι, δεν 
θα επιτρέψουμε περαιτέρω την υποβάθμιση 
της υπηρεσιακής μας προσφοράς, της κοινω-
νικής μας καταξίωσης και του βιοτικού μας επι-
πέδου. Διεκδικούμε και Απαιτούμε,
– Άρση των μισθολογικών μας περικοπών και 
πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης σε όλες 
τις αποφάσεις του ΣτΕ
– Διασφάλιση των ασφαλιστικών μας ταμείων 
και διατήρηση της αυτοτέλειας αυτών.
– Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων 
Ασφαλείας αλλά και του φρονήματος αυτών, με 
την καθολική και έμπρακτη αναγνώριση του έρ-

γου τους από τους Κυβερνώντες.
– Για την αναγνώριση του επαγγέλματος που 
επιτελούμε ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
– Για την διασφάλιση της καταβολής κύριων και 
επικουρικών συντάξεων σε ανεκτά επίπεδα δι-
αβίωσης και όχι υπό την μορφή φιλοδωρήμα-
τος.
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,
Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος παρά μόνο 
αυτός που δεν δόθηκε ποτέ.
Έλα να δώσουμε ένα τέλος στις ψηφισμένες 
από το 2012 μισθολογικές περικοπές.
Έλα να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την ανυπο-
ληψία των πολιτικών αποφάσεων.
Έλα να κερδίσουμε ξανά την ζωή μας και τα 
ιδανικά μας.
Έλα να ανατρέψουμε τα μνημόνια της οργής 
και του ολέθρου όπως καταφέραμε άλλωστε με 
τις δικαστικές αποφάσεις.
Εσύ και μόνο Εσύ μπορείς να καθορίσεις το 
μέλλον σου και όλοι μαζί από κοινού.
Οι Ομοσπονδίες μας σας απευθύνουν ανοικτή 
πρόσκληση συμμετοχής σε αυτό το εφαλτήριο 
της νέας προσπάθειας για την ζωή μας και το 
μέλλον μας.
Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ & ΔΕΝ 
ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!!

Στις 31 Αυγούστου το ΔΣ της ΕΑΠΣ με επιστο-
λή του προς τα  ΔΣ ΠΟΑΞΙΑ - ΠΟΑΣΥ εξέφρα-
σε  τον αποτροπιασμό του για την εγκληματική 
επίθεση και τον τραυματισμό του συναδέλφου 
Αξιωματικού της ΕΛΑΣ, Διευθυντή της Διεύθυν-
σης Τροχαίας Αθηνών, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Στην επιστολή σημειώνεται: 
«Ευχόμαστε την γρήγορη και πλήρη αποκατά-
σταση της υγείας του και εκφράζουμε την αλλη-
λεγγύη μας στον ίδιο και στην οικογένειά του. 
Ενώνουμε την φωνή μας μαζί με την δική σας, 
επισημαίνοντας και από την πλευρά μας, την 
αδυναμία της πολιτείας να απομονώσει τους 
θύλακες βίας και ανομίας που δρουν στη συ-
γκεκριμένη περιοχή, οργανώνοντας και εξαπο-
λύοντας επιθέσεις είτε κατά αστυνομικών δυνά-
μεων, οχημάτων και εγκαταστάσεων είτε κατά 
πολιτικών στόχων (προσώπων, κτιρίων, δημο-

σίων οχημάτων κλπ). Στην Ελλάδα του 2016, 
η άσκηση βίας, στο όνομα μιας δήθεν αντικρα-
τικής αντίληψης φαντάζει τουλάχιστον τραγική, 
αλλά παράλληλα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αν 
η δράση αυτή δεν αντιμετωπίζεται από την συ-
ντεταγμένη πολιτεία».
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τα νέα της πανελλήνιας ένωσης εθελοντών ΠΣ

Επιστολή προς τον Αν. Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα απέστειλε στις 
04-08-2016 η ΠΕΕΠΣ διαμαρτυρόμενη για την 
μη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καθορι-
σμού των ΜΑΠ για τους Εθελοντές Πυροσβέ-
στες...
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να θέ-
σουμε υπ’ όψη σας, αν και είμαστε βέβαιοι 
πως το γνωρίζετε, το σοβαρότατο ζήτημα της 
μη χορήγησης των απαραίτητων Μέσων Ατο-
μικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους Εθελοντές Πυ-
ροσβέστες, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος 
4029/2011. Συγκεκριμένα με το αρ. 20 παρ. 3 
του Ν. 4029/2011 ορίζεται ρητά «Με απόφαση 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθο-
ρίζονται ο τύπος της στολής, τα χορηγούμενα 
εφόδια, τα μέσα, ο ατομικός εξοπλισμός που 
φέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες και οι προ-
διαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν, η συ-
χνότητα και η διαδικασία διαγραφής τους ως 
δημόσιου υλικού».
Μέχρι σήμερα λοιπόν, έπειτα από 5 ολόκληρα 
χρόνια από την έκδοση του σχετικού νόμου για 
την αναβάθμιση του θεσμού του Εθελοντή Πυ-
ροσβέστη και ύστερα από πολλές αλλαγές και 
εναλλαγές στην ηγεσία του αρμόδιου Υπουρ-
γείου, η αναγκαία Υπουργική Απόφαση για την 
ενεργοποίηση του άρθρου 20, δεν έχει εκδοθεί. 
Το γεγονός μάλιστα αυτό μας προβληματίζει 
ιδιαιτέρως, δυσχεραίνει αφάνταστα το έργο των 
Ε.Π. και υπονομεύει τον θεσμό, χωρίς εμφανή 
λόγο και καμία πειστική απάντηση.
Τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη στην 
Ελλάδα υπηρετούμε αυτή την στιγμή 2.000 
εθελοντές, οι οποίοι, συμβάλλουμε τα μέγιστα 
υποστηρίζοντας το έργο του Πυροσβεστικού 
Σώματος, συμμετέχοντας με θάρρος και αποτε-
λεσματικότητα σε κάθε επιχείρηση που καλού-
μαστε να φέρουμε εις πέρας και προσφέροντας 
ανιδιοτελώς άμισθες υπηρεσίες δεκάδων χιλιά-
δων εργατοωρών ετησίως στον κρατικό μηχα-

νισμό. Παρ΄ όλα αυτά το επίσημο κράτος έχει 
αδιαφορήσει για τις υποχρεώσεις του απέναντι 
μας, αναγκάζοντάς είτε τους περισσοτέρους 
από εμάς να παραμένουμε άπραγοι λόγω ελ-
λείψεως προβλεπομένου εξοπλισμού, είτε κά-
ποιοι να επιχειρούμε με ακατάλληλα μέσα ή με 
μεταχειρισμένα και καταπονημένα δανεικά υλι-
κά, των οποίων η ημερομηνία λήξεως έχει προ 
πολλού εκπνεύσει. Καθίσταται λοιπόν αντιλη-
πτό το μέγεθος του προβλήματος και αυτονό-
ητο πως μια τέτοια κατάσταση θέτει κυρίως σε 
κίνδυνο τις ζωές μας και δευτερευόντως εμπο-
δίζει την ανάπτυξη του θεσμού, οδηγώντας 
πλήθος συναδέλφων μας σε αποχώρηση από 
το Π.Σ., εξ αιτίας της αδιάφορης και περιφρονη-
τικής πολιτειακής συμπεριφοράς.

Κύριε Υπουργέ,
Είναι τουλάχιστον απορίας άξιον το γιατί μια 
τόσο απλή, αλλά παράλληλα τόσο σημαντική 
απόφαση, καθυστερεί αδικαιολόγητα να εκδο-
θεί. Εδώ να σημειώσουμε και να σας υπενθυ-
μίσουμε πως σε σχετική ερώτηση στην Βουλή 
των Ελλήνων, αποστείλατε με ημερομηνία 23 
Απριλίου 2016, την υπ. αριθμ. 7017/4/19429 
απάντησή σας, στην οποία αναφέρατε μεταξύ 
άλλων πως «…Στο πλαίσιο αυτό, από την αρ-
μόδια Υπηρεσία του Σώματος βρίσκεται στο
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στάδιο της κατάρτισης Σχέδιο Υπουργικής Από-
φασης, για τον ακριβή καθορισμό των εν λόγω 
ζητημάτων, όπως του τύπου της στολής, των 
χορηγούμενων εφοδίων….» κλπ.
Θέλουμε να πιστεύουμε πως οι εύλογες και 
σύννομες απαιτήσεις μας συντάσσονται με τις 
ιδέες σας περί του θεσμού και ότι η μη υπογρα-
φή έως σήμερα από εσάς της σχετικής υπουρ-
γικής απόφασης αποτελεί παράληψη, την 
οποία έχετε την διάθεση να διορθώσετε άμεσα, 
αποδεικνύοντας όχι μόνο σε όλους εμάς τους 
Εθελοντές Πυροσβέστες, αλλά και σε ολόκληρη 
την κοινωνία, ότι το κράτος αναγνωρίζει, στη-
ρίζει κεπιβραβεύει κάθε ανιδιοτελή προσφορά.
Αναμένοντας την απάντησή σας, ευχόμαστε 
καλή δύναμη στο έργο σας και επανερχόμαστε 
στο 603/27-9-2015 και 620/02-02-2016 αίτημά 
μας για μια συνάντηση μαζί σας, ώστε ενδελε-
χώς να ενημερωθείτε για όλα τα τρέχοντα ζη-
τήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη, εξακολου-
θώντας να ελπίζουμε πως η παρούσα Κυβέρ-
νηση θα τηρήσει όλα όσα έχει δημόσια δεσμευ-
τεί στην Βουλή των Ελλήνων.

Σε Ευρωπαϊκή συνάντηση Πολιτικής Προ-
στασίας που πραγματοποιήθηκε στην 
Umbria της Ιταλίας βρέθηκε το τριήμερο 3-5 
Ιουνίου ο εκπρόσωπος της ΠΕΕΠΣ στην 
Περιφέρεια Κρήτης Γιώργος Αλατσάκης, ύστε-
ρα από πρόσκληση που έλαβε η Ένωσή μας 
από το Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης η 
οποία συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
EVANDE (Enhancing Volunteer Awareness 
and education against Natural Disasters 
through E-learning). Σκοπός του προγράμμα-
τος EVANDE στο οποίο συμμετέχουν Ελλάδα, 
Ιταλία, Βουλγαρία και Ισπανία, είναι να δημι-
ουργήσει ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο για την 
κατάρτιση εθελοντών που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο Πολιτικής Προστασίας καθώς και 
για τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκαν παρου-
σιάσεις γύρω από θέματα πολιτικής προστασί-
ας στο Centro Studi Villa Montesca στην πόλη 
Città di Castello, καθώς και γνωριμία μεταξύ 
των εκπροσώπων. Από την Ελλάδα συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι από τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Πα-
ράρτημα Ηρακλείου), τους Εθελοντές ΠΡΟΤΕ-
ΚΤΑ Ηρακλείου και την Εθελοντική Ομάδα “ΦΙ-
ΛΙΟΣ ΖΕΥΣ”. Επίσης στην ελληνική αποστολή 
συμμετείχε η εκπρόσωπος από το Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης κ. Σπυριδάκη Ελένη 
και η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης 
του ΟΑΣΠ κ. Κούρου Ασημίνα.
Την δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε επίσκε-
ψη στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου στην 
Assisi της Ιταλίας, το οποίο είχε υποστεί πολύ 
μεγάλες καταστροφές από τους σεισμούς του 
1997, καθώς κατέρρευσε η οροφή της Βασιλι-
κής σκοτώνοντας 2 συντηρητές/επιθεωρητές 
που βρίσκονταν μέσα και εγκλωβίζοντας άλ-
λους 4. Ο λόγος της επίσκεψης ήταν να δουν 
τον τρόπο συμμετοχής της Πολιτικής Προστα-
σίας στην προσπάθεια αναστήλωσης της



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

Βασιλικής του Αγίου Φραγκίσκου καθώς και τις 
επεμβάσεις που έγιναν ώστε να διασφαλιστεί 
η θωράκισή της απέναντι σε μελλοντικούς σει-
σμούς. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε επί-
σκεψη σε Έκθεση Πολιτικής Προστασίας που 
λάμβανε χώρα στην κοντινή πόλη Bastia στην 
οποία συμμετείχαν εκθέτες με ιατρικά – παραϊα-
τρικά προϊόντα, διασωστικό εξοπλισμό ορεινής 
και θαλάσσιας διάσωσης, καθώς και πυροσβε-
στικό εξοπλισμό. Μετά το πέρας της επίσκε-
ψης ακολούθησαν δεύτερες παρουσιάσεις των 
εθελοντικών οργανώσεων επικεντρωμένες σε 
δράσεις και επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο 
πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.

Την τρίτη μέρα πραγματοποιήθηκε μια πρώτη 
απολογιστική συνάντηση των εκπροσώπων 
της ελληνικής αποστολής οι οποίοι τοποθετή-
θηκαν για θέματα που αφορούσαν την πορεία 
του προγράμματος EVANDE ως τώρα και κα-
τέθεσαν σκέψεις, προβληματισμούς και προτά-
σεις για την δράση της πολιτικής προστασίας 
στην Ελλάδα.

Επίσκεψη του Α/ΓΕΝ στο Εθελοντικό Π/Κ 
Ύδρας
Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ύδρας 
επισκέφθηκαν το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 ο 
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντι-
ναυάρχος Γεώργιος Γιακουμάκης και ο Αρχη-
γός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Καρα-
γεώργης, στα πλαίσια της παρουσίας τους στο 
νησί για τον εορτασμό των Μιαουλείων 2016. 
Στις εγκαταστάσεις τους υποδέχθηκαν ο Διοικη-
τής των Π.Υ. Νομού Αργολίδας Πύραρχος Βα-
σίλειος Αλεξόπουλος, ο Προϊστάμενος του ανα-
κριτικού τμήματος της Π.Υ. Ναυπλίου Πυραγός 
Γεώργιος Αστρινάκης και ο Προϊστάμενος του 
Κλιμακίου Εθελοντής Πυροσβέστης Παύλος 
Κόκκος με προσωπικό της Υπηρεσίας. Οι δύο 

Αρχηγοί ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και 
ενημερώθηκαν για τον θεσμό του Εθελοντή 
Πυροσβέστη και τον τρόπο λειτουργίας της 
Υπηρεσίας ενώ συνομίλησαν και με το εθελο-
ντικό προσωπικό. Σε ανάμνηση της επίσκεψης 
ο Διοικητής των ΠΥ Νομού Αργολίδας προσέ-
φερε πλακέτα στον Αξιότιμο Α/ΓΕΝ με το σήμα 
του Εθελοντή Πυροσβέστη και το έμβλημα του 
Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος τον ευχα-
ρίστησε και ανταπέδωσε προσφέροντας ένα 
ψηφιακό αντίτυπο του ημερολογίου του Θωρη-
κτού Αβέρωφ, ενώ πριν αποχωρήσει σημείωσε 
τις εντυπώσεις του στο βιβλίο επισκεπτών της 
Υπηρεσίας. 

Επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας στο 
Εθελοντικό Π/Κ Ύδρας
Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ύδρας 
επισκέφθηκαν την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, 
στα πλαίσια της παρουσίας τους στο νησί για 
τον εορτασμό των εκδηλώσεων Μιαούλεια 
2016, ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πο-
λιτικής κ. Θοδωρής Δρίτσας, η Βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελένη Σταματάκη, ο Αρχηγός του 
Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Σταμάτης 
Ράπτης και ο Διοικητής της 1ης Περιφερειακής 
Διοίκησης Λ.Σ. Υποναύαρχος Αθανάσιος Ντού-
νης. Τους ανωτέρω υποδέχθηκαν στις εγκατα-
στάσεις ο Προϊστάμενος, Εθελοντή Πυροσβέ-
στης Παύλος Κόκκος μαζί με προσωπικό της 
Υπηρεσίας οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τον 
θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη και τον τρό-
πο λειτουργίας της Υπηρεσίας. Ο κ. Υπουργός 
εξέφρασε τον θαυμασμό του για το εθελοντι-
κό έργο που επιτελείται, δήλωσε πως στηρίζει 
κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται με γνώμο-
να το κοινό καλό και ευχήθηκε τέτοιου είδους
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ενέργειες να αποτελέσουν το φωτεινό παρά-
δειγμα για το σύνολο της κοινωνίας μας που ει-
δικότερα αυτές τις στιγμές χρειάζεται την αλλη-
λεγγύη και τον εθελοντισμό περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά. Τέλος, αποχωρώντας απο-
τύπωσε τις εντυπώσεις του στο βιβλίο επισκε-
πτών της Υπηρεσίας.

Παράδοση Αυτόματου Εξωτερικού Απινι-
δωτή στο Εθελοντικό Π/Κ Ύδρας
Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2016 παραδόθηκαν 
από το Κουλούρειο Νοσοκομείο Ύδρας προς 
χρήση στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
Ύδρας, ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής 
(AED) και ένα διασωστικό φορείο τύπου basket. 
Τα δύο αυτά διασωστικά εργαλεία αποτελούν 
μια ακόμα επένδυση στον επιχειρησιακό τομέα 
του Κλιμακίου και επιβεβαιώνουν περίτρανα 
την άριστη συνεργασία που έχουν οι δύο αυτές 
Υπηρεσίες στο νησί της Ύδρας.

Δωρεά εξοπλισμού στο Εθελοντικό Π/Κ Σα-
γιάδας
Μέσα Ατομικής Προστασίας, διασωστικό εξο-
πλισμό και υγειονομικό υλικό προσέφερε φέ-
τος το καλοκαίρι στο Εθελοντικό Πυροσβεστι-
κό Κλιμάκιο Σαγιάδας, στην ΠΥ και στο ΕΚΑΒ 
Ηγουμενίτσας ο Stefan Dehmelt επαγγελματί-
ας πυροσβέστης από την Γερμανία. Ο Stefan 
εργάζεται ως πυροσβέστης στην Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία του Μονάχου και κάθε καλοκαίρι 
κάνει τις διακοπές του στο Τρικόρυφο Φιλια-
τών (τόπος καταγωγής της συζύγου του) προ-
σφέροντας ταυτόχρονα τις υπηρεσίες του στο 
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαγιάδας 
συμμετέχοντας όλα αυτά τα χρόνια στην κατά-
σβεση αρκετών πυρκαγιών στην περιοχή μαζί 
με το υπόλοιπο προσωπικό της Υπηρεσίας. 
Φέτος μετέφερε από την Γερμανία και δώρησε 
στο Κλιμάκιο:
1 Σάκο πρώτων βοηθειών
3 Ζευγάρια πυροσβεστικά γάντια
3 Τζάκετ επεμβάσεων πυρκαγιάς
2 Παντελόνια επεμβάσεων πυρκαγιάς
1 Σανίδα ακινητοποίησης
5 Ζώνες πυροσβεστών
10 Αυχενικά κολάρα
10 Νάρθηκες ακινητοποίησης καταγμάτων
1 κουτί με αναλώσιμα
Αρκετές σωλήνες πυρόσβεσης
Επίσης προσέφερε στον τομέα ΕΚΑΒ Ηγουμε-
νίτσας 
- 5 κιβώτια με γάζες, ορούς, γάντια μιας χρή-
σης, νάρθηκες, κολάρα ακινητοποίησης και διά-
φορα αναλώσιμα καθώς και
- 2 σπαστά φορεία
Τέλος, στην ΠΥ Ηγουμενίτσας προσέφερε ένα 
(1) Σάκο πρώτων βοηθειών για εγκαύματα
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Ο επαγγελματισμός και η αυταπάρνηση των 
στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, απέ-
τρεψαν τα χειρότερα, στην πύρινη επέλαση 
που σημειώθηκε αρχές Αυγούστου, στο ιστορι-
κό κέντρο της Λευκάδας. 
Η αντιμετώπιση τέτοιων πυρκαγιών, εξ ορι-
σμού, είναι υψηλής επικινδυνότητας με άγνω-
στο το αποτέλεσμα της επιχειρησιακής τους 
εξέλιξης. Η ΕΑΠΣ, εδώ και χρόνια, επεσήμανε 
τα παραπάνω και το 2009, υλοποιώντας μιας 
πρωτοποριακή ιδέα, του συναδέλφου Νίκου 
Κολοβού, περιφερειακού εκπροσώπου της 
ΕΑΠΣ στην ΠΕΠΥΔ Ιονίων Νήσων, προχώ-
ρησε με συγκροτημένο τρόπο στην μελέτη και 
αποτίμηση της πυροπροστασίας στα ιστορικά 
κέντρα ελληνικών πόλεων, με «οδηγό» το ιστο-
ρικό κέντρο της Κέρκυρας.
Τον Ιανουάριο του 2010 στην Κέρκυρα, η ΕΑΠΣ 
πραγματοποίησε ανοικτή ημερίδα, όπου πα-
ρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα αυτής της 
πρωτοβουλίας. Στα συμπεράσματα της μελέ-
της, που όπως σημειωνόταν, αφορούσαν και 
στην περίπτωση «τμημάτων παλαιών πόλεων 
στην πατρίδα μας, όπως είναι στην Καστοριά, 
στα Χανιά, στην Κομοτηνή, στη Ρόδο και, για τα 
Επτάνησα, στη Λευκάδα» υπήρχε και μια σειρά 
από προτάσεις:
1. Ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου εντός του 
ιστού της παλαιάς πόλης
2. Εγκατάσταση Διευθυνσιοδοτούμενου συστή-
ματος πυρανίχνευσης με ξεχωριστούς βρόγ-
χους που θα συνδέεται άμεσα με το ενιαίο κέ-
ντρο διαχείρισης κρίσεων
3. Εγκατάσταση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 
(κόκκινο τηλέφωνο) συνδεδεμένο με το κέντρο 
διαχείρισης κρίσεων, έτσι ώστε να γνωρίζουμε 
ακριβώς το σημείο έναρξης πυρκαγιάς.
4. Κατασκευή μόνιμου υδροδοτικού δικτύου 
πυρόσβεσης, με αυτόνομες υπόγειες δεξαμε-
νές, έτσι ώστε η κατάσβεση να γίνεται απευθεί-
ας από τους πυρ/κούς κρουνούς.
5. Πυροσβεστικές αντλίες φορητές για απευ-
θείας πυροσβεστικές εγκαταστάσεις καθώς και 
πυροσβεστικά ερμάρια με φορητούς πυροσβε-
στήρες σε κάθε κτήριο.
6. Ειδικά πυρ/κά οχήματα και ειδικές κλίμακες 
διάσωσης

7. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση 
υγρών – αέριων καυσίμων σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος
8. Συνεχείς ενημερώσεις των κατοίκων με φυλ-
λάδια και ημερίδες σε θέματα αυτοπροστασίας 
από πυρκαγιά. εξαιρετική επιτυχία.
Τον Οκτώβριο του 2014, η ΕΑΠΣ δημοσίευσε 
σε ψηφιακή έκδοση, η οποία είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα της Ένωσης, το υλικό της με-
λέτης και τις σημαντικές παρεμβάσεις της ημε-
ρίδας, ώστε να αποτελέσει «χρήσιμο βοήθημα 
για την πυροσβεστική επιστήμη, αλλά και ως 
ένα νέο έναυσμα για το κέντρισμα του ενδιαφέ-
ροντος της πολιτείας για τα ζητήματα πυροπρο-
στασίας ειδικά στους ευαίσθητους χώρους των 
ιστορικών κέντρων των ελληνικών πόλεων», 
όπως χαρακτηριστικά σημειώνοντας στην εισα-
γωγή της έκδοσης.
Μετά την πυρκαγιά στη Λευκάδα η ΕΑΠΣ σε 
σχετική της παρέμβαση προς τον κ.Τόσκα στις 
9 Αυγούστου, τον ενημέρωσε για τα παραπάνω 
καταλήγοντας:
«Αξιότιμε κ. Αν. Υπουργέ
Μετά και την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά, το 
ζήτημα της πυρασφάλειας των ιστορικών κέ-
ντρων θα πρέπει να τεθεί στο ειδικό ενδιαφέρον 
της οργανωμένης πολιτικής προστασίας της 
χώρας. Πρωτίστως για την ασφάλεια των πολι-
τών που διαμένουν και διέρχονται από αυτά και 
παράλληλα για την διαφύλαξη των ζωντανών 
αυτών μνημείων της πατρίδας μας».
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εργασιακό καθεστώς ανώτατων αξιωματικών

Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα ιδιό-
τυπο εργασιακό καθεστώς υόσο για την Πυρο-
σβεστική Ηγεσία, όσο και για τους Ανωτάτους 
αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Σύμφωνα με αυτό οι παραπάνω συνάδελ-
φοι από τέλη Μαΐου έως και τέλη Οκτωβρίου, 
βρίσκονται σε διαρκή 24ωρη εργασία, χωρίς 
αναπαύσεις και θερινή άδεια. Ένα ιδιότυπο ερ-
γασιακό καθεστώς, που δημιουργεί συνθήκες 
εργασιακής εξουθένωσης, με σαφείς κινδύ-
νους τόσο για την εν γένει υγεία τους, όσο και 
προβλήματα στην κοινωνικοοικογενειακή τους 
καθημερινότητα. Παράλληλα η παραπάνω κα-
τάσταση αντίκειται σε κάθε κανόνα χρηστής δι-
αχείρισης προσωπικού και προφανώς πρέπει 
να είναι μοναδική για στελέχη επαγγελματικού 
οργανισμού.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, η συγκεκριμέ-
νη κατάσταση, συνιστά υπέρβαση του ΚΕΥΠΣ 
όπου ρυθμίζει τον χρόνο εργασίας και τον τρό-
πο χορήγησης αδειών, στο οποίο δεν υπάρχει 
διαφορετική αντιμετώπιση των συναδέλφων 
οιουδήποτε βαθμού. Θα πρέπει να σημειώσου-
με ότι στο οργανόγραμμα του ΠΣ υπάρχει συ-
γκροτημένη διαδικασία αναπλήρωσης, στο σύ-
νολο των θέσεων του διοικητικού μηχανισμού 
του από την κορυφή έως και την βάση του, με 
εξίσου ικανά στελέχη σε όλα τα επίπεδα.
Τέλος Αυγούστου η ΕΑΠΣ προχώρησε αρχικά 
σε παρέμβαση προς τον Αν. Υπουργό κ.Τοσκα 
επισημαίνοντάς του:
«Πιστεύουμε και από την δική σας επαγγελ-
ματική εμπειρία στον ιεραρχικό μηχανισμό 
των ΕΔ, να γνωρίζεται την αξία της εργασια-
κής αποφόρτισης μέσω της θεσμοθετημένης 
άδειας και αναπαύσεων ειδικά στα ανώτατα 
στελέχη μας, που είναι επιφορτισμένα με την 
διαχείριση του πυροσβεστικού μηχανισμού σε 
μια επίπονη και απαιτητική καθημερινή μάχη. 
Σαφώς και τα ανώτατα στελέχη μας, λόγω της 
ιδιαιτερότητας της «ιεραρχικής τους θέσης» και 
του «υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης» 
τις περισσότερες φορές δέχονται αδιαμαρτύρη-
τα το ιδιότυπο αυτό εργασιακό καθεστώς.
Μετά όμως τα τελευταία γεγονότα με τις πε-
ριπέτειες στην υγεία τους, συναδέλφων Υπο-
στρατήγων, πάνω στο καθήκον, το ζήτημα δεν 
μπορεί να είναι «κάτω από το χαλί». Σας ζη-
τούμε απλά να δώσετε οδηγίες για το αυτονό-
ητο, να υλοποιηθούν οι βασικές διατάξεις του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΠΣ για 
την χορήγηση αδειών και αναπαύσεων στους 
Ανώτατους Αξιωματικούς του ΠΣ».
Την ίδια ημέρα η ΕΑΠΣ προχώρησε σε αντί-
στοιχη παρέμβαση προς τον Αρχηγό του ΠΣ 
επισημαίνοντάς του:
«Νομίζουμε ότι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεκ-
μηρίωση ή περαιτέρω συζήτηση η αξία της ερ-
γασιακής αποφόρτισης μέσω της θεσμοθετημέ-
νης άδειας και αναπαύσεων ειδικά στα ανώτατα
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 στελέχη μας, που είναι επιφορτισμένα με την 
διαχείριση του πυροσβεστικού μηχανισμού σε 
μια επίπονη και απαιτητική καθημερινή μάχη. 
Γνωρίζεται καλά ότι τα ανώτατα στελέχη μας 
όγω της ιδιαιτερότητας της «ιεραρχικής τους 
θέσης» και του «υφιστάμενου συστήματος αξι-
ολόγησης» τις περισσότερες φορές δέχονται 
αδιαμαρτύρητα το ιδιότυπο αυτό εργασιακό κα-
θεστώς. Μετά όμως τα τελευταία γεγονότα με 
τις περιπέτειες στην υγεία τους, συναδέλφων 
Υποστρατήγων, πάνω στο καθήκον, το ζήτημα 
δεν μπορεί να είναι «κάτω από το χαλί». Όπως 
ήταν άμεση η παρέμβασή σας για το αντίστοιχο 

θέμα για τους Διοικητές των ΠΥ όταν επιχειρή-
θηκε να γίνει υπέρβαση του κανονισμού, παρα-
καλούμε όπως επιμεληθείτε, να υλοποιηθούν οι 
βασικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ΠΣ για την χορήγηση αδειών 
και αναπαύσεων στο σύνολο των Ανώτατων 
Αξιωματικών του ΠΣ. Επίσης σας ενημερώνου-
με ότι με αντίστοιχη παρέμβαση προς την πο-
λιτική ηγεσία μας, ζητήσαμε την εφαρμογή του 
ΚΕΥΠΣ, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας και 
αναπαύσεων στο σύνολο της πυροσβεστικής 
ηγεσίας».

Μονότονα το συνδικαλιστικό κίνημα του πυρο-
σβεστικού προσωπικού, κρούει το καμπανάκι 
του κινδύνου, ζητώντας από την πολιτική και 
φυσική ηγεσία το αυτονόητο, την υλοποίηση 
και για τους Πυροσβέστες κανόνων υγείας και 
ασφάλειας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, εκτός από 
την προεκλογική περίοδο και την παραμονή 
των εξόδιων τελετών των θανόντων συναδέλ-
φων πάνω στο καθήκον, οι πολιτικές ηγεσίες 
περιορίζουν το καθήκον τους σε ανέξοδες δη-
λώσεις προθέσεων και συμπαράστασης.
Το τραγικό της απώλειας, δύο ακόμα συναδέλ-
φων, μέσα στο καλοκαίρι, θέτει πλέον επιτακτι-
κά την ανάγκη για την υλοποίηση του αυτονόη-
του, της υποχρέωσης της πολιτικής ηγεσίας για 
την λήψη άμεσης πολιτικής πρωτοβουλίας για 
την θέσπιση κανόνων υγείας και ασφάλειας στο 
πυροσβεστικό προσωπικό. Ο συνδυασμός των 
επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργα-
σίας, η υποχρηματοδότηση σε εξοπλισμό, η 
επιμήκυνση του εργασιακού χρόνου λόγω του 
μνημονιακού ασφαλιστικού και η αύξηση των 
επιχειρησιακών αναγκών και σε αριθμό και σε 
σφοδρότητα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό εργα-
σιακό πλαίσιο καθημερινότητας για τον Έλληνα 
Πυροσβέστη. Ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί από 
την Ελληνική Πολιτεία, μόνος και έρμος, να δί-
νει καθημερινά ένα τιτάνιο αγώνα.
Στις 17 Αυγούστου η ΕΑΠΣ προχώρησε σε 
σχετική παρέμβαση προς τον Αν.Υπουργό κ. 

Τόσκα περιγράφοντας του τα παραπάνω και 
επισημαίνοντάς του παράλληλα:
«Έστω και τώρα, ως στέφανο τιμής στους ήρω-
ές μας και ως δείγμα ειλικρινούς στήριξης του 
έργου του πυροσβεστικού προσωπικού, που 
λεκτικά τουλάχιστο το εκθειάζεται με κάθε ευ-
καιρία, σας καλούμε να πάρετε την ΓΕΝΝΑΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.
Δώστε εντολή Σήμερα κιόλας να ξεκινήσει ου-
σιαστικός διάλογος επεξεργασίας ουσιαστικού 
θεσμικού πλαισίου για ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΌ, που με την λήξη της φετινής αντιπυρικής 
περιόδου να είναι νόμος του κράτους.
Δώστε έμπρακτα το σεβασμό στους νεκρούς 
ήρωές μας και τις ευχαριστίες σας στο πυρο-
σβεστικό προσωπικό.
Αναμένουμε !»

δείξτε ενδιαφέρον για τη ζωή των πυροσβεστών
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όταν περάσει η «μπόρα» όλοι μας ξεχνούν

Συνέντευξη του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΠΣ 
Γιάννη Σταμούλη στο Γιώργο Κοντονή στον Ρα-
διοφωνικό Σταθμό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94FM του 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Έτσι ξεκίνησε την κουβέντα μας σήμερα στην 
εκπομπή ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ που με-
ταδίδεται κάθε Παρασκευή μία με δύο, από τον 
Ραδιοφωνικό Σταθμό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94FM του 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής, ο πρόεδρος των Ελ-
λήνων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος Πύραρχος Γιάννης Σταμούλης.
“Πως είναι δυνατόν με σχισμένα παπούτσια 
και κουρελιασμένα ρούχα, να αποδώσει ένας 
Πυροσβέστης…” Τόνισε με παράπονο ο κ. Στα-
μούλης που συνέχισε γεμάτος υπερηφάνεια για 
τούς συναδέλφους του.
“Παρ’ όλα αυτά ΟΛΟΙ οι Πυροσβέστες τα δί-
νουν ΟΛΑ, τα πάντα προκειμένου να σβήσουν 
την φωτιά, αψηφώντας ακόμα και για την ίδια 
τους την ζωή…”
Και πραγματικά έτσι είναι. Ο Γιάννης Σταμού-
λης έχει απόλυτα δίκιο. Άλλωστε η στήλη, το 
μνημείο που υπάρχει στο Χαλάνδρι ΔΕΝ χω-
ράει άλλα ονόματα από τούς “πεσόντες σε ώρα 
καθήκοντος” Πυροσβέστες.
Και η πολιτεία; Τι κάνει η πολιτεία ρώτησα με 
αγανάκτηση τον καλεσμένο μου, τον πρόεδρο 
των Ελλήνων Αξιωματικών Γιάννη Σταμούλη.
“Μα μόλις τελειώσει η επικίνδυνη περίοδος, 

η “μπόρα”, ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΞΕΧΝΟΥΝ…” Αλλά, 
όπως μου είπε με παράπονο ο κ. Σταμούλης, 
“Δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ έχουμε μπροστά μας 
μια μεγάλη κι επικίνδυνη φωτιά και παλεύουμε 
με τις φλόγες θυσιάζοντας πολλές φορές την 
ζωή μας, η Κυβέρνηση ΔΕΝ δίνει σημασία στα 
εργαλεία της δουλειά μας.
Τα αυτοκίνητα ΔΕΝ κινούνται. Δεν υπάρχουν 
ανταλλακτικά για να διορθωθούν οι βλάβες.
Τα αεροπλάνα τα περισσότερα είναι καθηλωμέ-
να στο έδαφος από βλάβη και οι πιλότοι-πυ-
ροσβέστες αγωνίζονται με τον κίνδυνο μήπως 
και κάποιο αεροπλάνο πάθει κάτι την ώρα που 
πετάει! Εμείς κάνουμε τον σταυρό μας να μην 
έχουμε δύο ή τρείς φωτιές μαζί γιατί τότε τα αε-
ροπλάνα δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίπο-
τα…”!!!
Κι ενώ αυτά συμβαίνουν, η Κυβέρνηση ΔΕΝ δί-
νει καμία σημασία στους Πυροσβέστες και ούτε 
τούς προσφέρει μπότες και ρούχα για την δου-
λειά τους…
Όμως οι Πυροσβέστες μας ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ, 
κερδίζουν τις μάχες με τις φωτιές, σώζουν ζωές 
και περιουσίες, ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΟΥΣ!
Και οι Έλληνες πολίτες που ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ, 
τους θαυμάζουν και τούς ευχαριστούν…

Γιώργος Κοντονής http://kontonis.blogspot.gr
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ορθόδοξη ερμηνεία για τη ζωή και το θάνατο

Πριν λίγες μέρες όλοι γίναμε μάρτυρες δύο 
απροσδόκητων θανάτων που πραγματικά πά-
γωσε την πυροσβεστική οικογένεια. Δύο εκλε-
κτοί συνάδελφοι, ο Πυροσβέστης Ευάγγελος 
Πάνου και ο Πυρονόμος Παπαφιλόπουλος Φώ-
τιος έφυγαν από κοντά μας και ταξιδεύουν πια 
για την αιωνιότητα. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το 
άρθρο, να πούμε λίγα λόγια περί του μυστηρί-
ου της ζωής και του θανάτου. 
Βασικές αρχές της Ορθόδοξης πίστης μας είναι 
ότι, η αρχή της βιολογικής ζωής βρίσκεται στο 
Θεό και ότι ο άνθρωπος έχει αρχή αλλά δεν έχει 
τέλος. Ναι αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλ-
φισσες, έτσι είναι!!! Ο Θεός είναι η όντως ζωή. 
Είναι αυτός πού μεταδίδει τη ζωή, που διακρί-
νεται σε επίγεια και πνευματική. Η ζωή είναι δη-
μιουργία και δωρεά του Τριαδικού μας Θεού. 
Είναι ένα δάνειο του Θεού στον άνθρωπο. Ο 
Θεός είναι αυτοζωή, και αυτό σημαίνει ότι όλοι 
εμείς οφείλουμε τη ζωή μας και την ύπαρξή μας 
στο Θεό.
Ο Θεός όμως δεν είναι μόνο ζωοδότης και συ-
ντηρητής της ζωής αλλά είναι και αυτός που την 
ξαναπαίρνει. Γι’αυτό και η Εκκλησία μας απα-
γορεύει το φόνο και την αυτοκτονία, γιατί η ζωή 
ανήκει μόνο στο Θεό και πουθενά αλλού. 
Η μετάδοση τώρα της ζωής, δια της ανδρογυ-
νικής ενότητας, είναι καρπός θείας ευλογίας και 
αποτελεί το μοναδικό αντίδοτο εναντίον του θα-
νάτου. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η Εκκλησία 
μας, γι’αυτό φροντίζει να το διασφαλίζει με την 
μυστηριακή καθιέρωση του γάμου. Η νέα ζωή 
γεννιέται τη στιγμή που άνδρας και γυναίκα κο-
ρυφώνουν την αγαπητική τους συνάντηση, στο 
όνομα του Θεού, που είναι η αγάπη. Παύουν 
έτσι να είναι δύο αλλά ένα, όχι όμως μέσα από 
μια απλή ερωτική σχέση αλλά μέσα από την 
αγαπητική αυτοθυσία στο όνομα του Θεού που 
καρποφορεί την αγάπη.
Όσον αφορά τώρα το θάνατο θα λέγαμε ότι είναι 
ο μόνιμος συνοδός του ανθρώπου. Η πορεία 
του ανθρώπου προς το θάνατο αρχίζει από την 
σύληψή του. Ο καθένας μας παρακολουθεί το 
θάνατο των άλλων και προγεύεται το δικό του. 
Ο θάνατος γενικά βιώνεται ως μια δραματική 

και θλιβερή κατάσταση ή λόγο του αποχωρι-
σμού προσφιλών προσώπων ή λόγο μιας βίαι-
ης αναχώρησης από τη ζωή και τα υλικά αγαθά 
της αλλά και λόγο των μη φανερών και άγνω-
στων της πέρα του τάφου αιωνίου ζωής. 
Ο Θάνατος δεν είναι θείο δημιούργημα. Ο Θεός 
έπλασε τον άνθρωπο για την αφθαρσία και όχι 
για τον θάνατο. Αν κάποιος συνέβαλε σε αυτό 
είναι ο φθόνος του διαβόλου. Ο Μ. Αθανάσιος 
αναφέρει ότι «ο θάνατος είναι ο κληρονόμος 
της παρακοής μας. Δεν σέβεται καμία ηλικία. 
Σε όλους απλώνει τα δίχτυα. Ο πόνος του θα-
νάτου θα ήταν αβάστακτος, υπέρμετρα απαρη-
γόρητος και η θεραπεία του αδύνατη, αν δεν 
τον νικούσε ο Χριστός μας με το σταυρικό του 
θάνατο και δεν κατέστρεφε το βασίλειό του με 
την τριήμερη ταφή Του». Ο Χριστός είναι ο αμεί-
λικτος εχθρός του θανάτου. Πολέμησε και θα-
νάτωσε το θάνατο, και μόνο κοντά στο Χριστό 
εκπαιδευόμαστε κι εμείς πώς να σκοτώνουμε 
το θάνατο, πώς να σκοτώνουμε τα αμαρτωλά 
πάθη μας που προκαλούν τον πνευματικό μας 
θάνατο. ια να περάσουμε τη γέφυρα που έστη-
σε ο Κύριος και μας μεταφέρει από το θάνατο 
στην αληθινή αιώνιο ζωή δύο είναι τα διόδια, 
που οφείλουμε να καταβάλουμε. το ένα είναι η 
πίστη στον Ιησού Χριστό και στο σωτηριώδες 
έργο του σύμφωνα με το «ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ 
πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν 
οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου 
εἰς τὴν ζωή» και το άλλο είναι η αγάπη στους 
αδελφούς μας και σε όλους του ανθρώπους 
σύμφωνα με το «ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκα-
μεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν 
τοὺς ἀδελφούς·ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν μένει 
ἐν τῷ θανάτῳ». 
Αφού πιστεύουμε ότι ο Χριστός με το Σταυρό 
Του έδωσε καίριο πλήγμα κατά του θανάτου 
και με την Ανάστασή Του έδωσε την χαριστική 
βολή στο θάνατο, δεν φοβόμαστε πλέον το θά-
νατο γιατί βλέπουμε το θάνατο σαν το στιγμιαίο 
γεγονός που μας οδηγεί στην αιώνιο ζωή, στη 
Βασιλεία των Ουρανών. Αιωνία η μνήμη των 
αξιομακάριστων συναδέλφων μας!

Πυραγός  Λίβερης Χρήστος - Θεολόγος – Κατηχητής 
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μεταναστευτικό και άσυλο

Μια προσπάθεια κατανόησης για το μετανα-
στευτικό και το άσυλο από το Γραφείο Ελλάδας 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες. 

Προσπαθώντας να κατανοηθεί το μεγάλο αυτό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το 
Γραφείο Ελλάδας της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ σε ειδικό του φυλλάδιο δίνει μια σειρά από 
πληροφορίες προκειμένου να κατανοηθούν μια 
σειρά θέματα που αφορούν το άσυλο και τη δι-
εθνή προστασία των προσφύγων.

Πρόσφυγες 
Είναι τα άτομα που αναγκάζονται να εγκατα-
λείψουν τη χώρα καταγωγής τους ή συνήθους 
διαμονής τους (στην περίπτωση των ανιθαγε-
νών), εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου δίωξης, 
για λόγους που σχετίζονται με τις πολιτικές τους 
πεποιθήσεις, την εθνική ή φυλετική τους προ-
έλευση, τη θρησκεία τους, ή με το ότι ανήκουν 
σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Για τους πα-
ραπάνω λόγους, δικαιούνται άσυλο και διεθνή 
προστασία στη χώρα όπου καταφεύγουν. Στην 
ευρύτερη έννοια των δικαιούχων διεθνούς προ-
στασίας, συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα τα 
οποία, χωρίς τον παραπάνω φόβο δίωξης, κιν-
δυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη, λόγω 
ένοπλων συρράξεων ή γενικευμένης βίας. Χα-
ρακτηριστικό και των δυο περιπτώσεων είναι 
ότι οι πρόσφυγες δεν μπορούν να απολαύσουν 
προστασίας στη χώρα καταγωγής ή συνήθους 
διαμονής τους. 

Μετανάστες
Είναι τα άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα κα-
ταγωγής τους προσβλέποντας σε καλύτερες 
συνθήκες εργασίας και γενικά διαβίωσης, στις 
χώρες τελικού προορισμού τους. Αν και ολοέ-
να περισσότερο σήμερα οι λόγοι του ξεριζωμού 
είναι αναγκαστικοί, παρά αποτέλεσμα «ελεύ-
θερης επιλογής» (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
φυσικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών ή 
απόλυτης φτώχειας), οι μετανάστες έχουν κα-
ταρχήν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους όποτε το θελήσουν, σε αντίθεση 
με τους πρόσφυγες. 
Η διάκριση των δύο κατηγοριών εξακολουθεί 
να έχει νόημα και μεγάλη σημασία, δεδομένου 
ότι οι πρόσφυγες, ελλείψει εθνικής προστασί-
ας, προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γε-
νεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύ-
γων και άλλα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα. 
Το δικαίωμά τους να ζητήσουν άσυλο αποτελεί 
βασική αρχή της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επομένως, η χορή-
γηση ασύλου δεν αποτελεί πράξη «φιλανθρω-
πίας» ούτε εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
της Ελλάδας, αλλά υποχρέωσή της με βάση τις 
διεθνείς συνθήκες, την ευρωπαϊκή και την ελλη-
νική νομοθεσία. 

Κατά την είσοδό τους στη ελληνική επικρά-
τεια, είναι δυνατή η διάκριση των προσφύ-
γων από τους μετανάστες; 
Κατά την άφιξή τους στο ελληνικό έδαφος, η 
διάκριση των δυο κατηγοριών δεν είναι άμεσα 
δυνατή. Τόσο οι πρόσφυγες, όσο και οι μετα-
νάστες χρησιμοποιούν σήμερα τους ίδιους 
δρόμους διέλευσης και εισόδου, και συχνά 
καταφεύγουν στα ίδια «κυκλώματα» διακινη-
τών προκειμένου να αποφύγουν τους αυξημέ-
νους ελέγχους στα σύνορα και να φτάσουν στη 
χώρα προορισμού τους (που, για τους περισ-
σότερους, δεν είναι η Ελλάδα). Γι’ αυτό γίνεται 
λόγος για «μικτές μεταναστευτικές ροές». Στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία, στερούνται νομι-
μοποιητικών εγγράφων (π.χ. διαβατήριο, βίζα 
ή άλλα έγγραφα), γεγονός που κάνει ακόμα πιο 
δύσκολη την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, 
της χώρας καταγωγής ή της ανάγκης τους για 
διεθνή προστασία, όταν περνούν τα σύνορα. 
Μόνο εάν ζητήσουν άσυλο και ενταχθούν στη 
σχετική διαδικασία, και εφόσον το σύστημα 
ασύλου είναι δίκαιο και αποτελεσματικό, θα εί-
ναι δυνατό στο τέλος της διαδικασίας να εξα-
κριβωθεί ποιοι είναι πραγματικά πρόσφυγες 
και ποιοι όχι. 
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Τί σημαίνει «δίκαιο και αποτελεσματικό» 
σύστημα ασύλου; 
Δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου 
σημαίνει, να υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋπο-
θέσεις, διαδικασίες και εγγυήσεις, ώστε, μετά 
από εξέταση των αιτημάτων τους, όλοι όσοι 
δικαιούνται διεθνούς προστασίας να αναγνωρί-
ζονται ως πρόσφυγες ή δικαιούχοι επικουρικής 
προστασίας και να τους χορηγείται το αντίστοι-
χο καθεστώς σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η δυνατότη-
τα απρόσκοπτης πρόσβασης στη διαδικασία 
ασύλου, που απαιτεί άμεση παραλαβή και κα-
ταγραφή των αιτημάτων τους από τις αρμόδι-
ες αρχές, η εξασφάλιση επαρκούς διερμηνείας 
και νομικής συνδρομής, η διενέργεια ουσιαστι-
κών συνεντεύξεων, η συνεκτίμηση νομικών και 
πραγματικών δεδομένων (περιλαμβανομένης 
και της ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τη 
χώρα καταγωγής) και η έκδοση αποφάσεων 
πλήρως αιτιολογημένων. 

Ποιοι είναι οι λόγοι όξυνσης του μετανα-
στευτικού ζητήματος τα τελευταία χρόνια; 
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα 
βασική πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, που 
εισέρχονται στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά 
έγγραφα στο πλαίσιο των μικτών μεταναστευ-
τικών ροών. Εκτιμάται ότι, στην πλειοψηφία 
τους, ως τελικό επιθυμητό προορισμό έχουν 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με καλύτερες προ-
οπτικές εργασίας και διαβίωσης ή με καλύτε-
ρο σύστημα παροχής ασύλου. Δεδομένης της 
έλλειψης δυνατότητας νόμιμης εξόδου από τη 
χώρα, ένας σημαντικός αριθμός τους εγκλωβί-
ζεται εντός της ελληνικής επικράτειας, όπου και 
παραμένει χωρίς καθεστώς νομιμότητας. Στο 
γεγονός αυτό του εγκλωβισμού, σε συνδυασμό 
με την οικονομική κρίση που διέρχεται σήμερα 
η Ελλάδα, αυξάνει τα φαινόμενα περιθωριο-
ποίησης και εξαθλίωσης μεγάλης μάζας αλ-
λοδαπών, δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις και 
ένα αυξανόμενο κλίμα δυσαρέσκειας απέναντι 
γενικά στους ξένους, ενώ δημιουργεί πρόσφο-
ρο έδαφος για ανάπτυξη ακραίων ρατσιστικών 
συμπεριφορών και εκδήλωση πράξεων βίας 
από εξτρεμιστικές ομάδες. Στα υπαρκτά προ-
βλήματα υποβάθμισης περιοχών με μεγάλη 
συγκέντρωση αλλοδαπών «χωρίς χαρτιά», 
άνεργων, άστεγων και άπορων, σε συνδυασμό 
με τις περιορισμένες προοπτικές ένταξής τους 

στην ελληνική κοινωνία (τόσο νομοθετικά, όσο 
και πρακτικά), οξύνουν ακόμη περισσότερο το 
πρόβλημα και δημιουργούν πρόσφορο έδα-
φος για δράση «κυκλωμάτων» εκμετάλλευσης, 
εμπορίας ανθρώπων και εγκληματικότητας. 

Είναι δυνατές οι μαζικές απελάσεις; Ποιά 
άλλα μέτρα απομάκρυνσης από τη χώρα 
μπορούν να υλοποιηθούν; 
Η ευκολία με την οποία προβάλλεται η πρόταση 
των μαζικών απελάσεων, είναι παραπλανητική. 
Είναι γνωστές οι δυσκολίες για την υλοποίηση 
των απελάσεων υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως, για παράδειγ-
μα, περιορισμένες συμφωνίες επανεισδοχής με 
άλλες χώρες, απουσία ή απροθυμία διπλωμα-
τικών αρχών της χώρας προέλευσης για ταυτο-
ποίηση ατόμων στη διαδικασία της απέλασης, 
πρακτικά εμπόδια και διοικητικά προβλήματα 
κα.) . Είναι επομένως δεδομένο ότι το ανέφικτο 
της απέλασης σημαίνει πως πολλοί παράτυποι 
μετανάστες θα παραμείνουν στην Ελλάδα, για 
άγνωστο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από 
την πολιτική βούληση της ελληνικής Πολιτείας 
ή και την επιθυμία της κοινής γνώμης. Γι’ αυ-
τούς, πρέπει να αναζητηθούν άλλα μέτρα και 
πολιτικές, που θα τους βγάλουν από την αφά-
νεια, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, 
κάτι που θα συμβάλει και στην απεμπλοκή τους 
από τα κυκλώματα εκμετάλλευσης και, επομέ-
νως, στην καλύτερη διαχείριση των θεμάτων 
«ασφάλεια» και «παραβατικότητα». Σο ενδεχό-
μενο του ανέφικτου των απελάσεων αναγνωρί-
ζει εξάλλου ο νομοθέτης, με την εξουσιοδότηση 
των αστυνομικών αρχών να εκδίδουν «απόφα-
ση αναβολής απομάκρυνσης» από τη χώρα, 
κάτι που σε συνδυασμό με την άδεια εργασίας 
που θα μπορούσε να χορηγηθεί υπό προϋπο-
θέσεις, μπορεί να δημιουργήσει ένα καθεστώς 
προσωρινής παραμονής «υπό ανοχή». 
Αυτό που μπορεί να γίνει με περισσότερη ευ-
κολία και αποτελεσματικότητα, ιδίως στις συν-
θήκες της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η 
χώρα (και που έχουν οδηγήσει σημαντικό αριθ-
μό μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ελλάδα να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής 
τους, ή άλλων χωρίς νόμιμη διαμονή να θέσουν 
σε κίνδυνο τη ζωή τους διασχίζοντας το Ιόνιο 
με προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες), είναι 
η ενθάρρυνση των επιστροφών στις χώρες κα-
ταγωγής τους, με παροχή κινήτρων (το κόστος 
των οποίων καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τα
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ευρωπαϊκά κονδύλια). Παράλληλα, δημιουρ-
γούνται προϋποθέσεις αξιοπρεπούς αναχώ-
ρησης για χιλιάδες άτομα που θα προτιμήσουν 
την επιστροφή από τον εγκλωβισμό στον οποίο 
έχουν περιέλθει. 

Είναι δυνατό το «σφράγισμα» των συνό-
ρων; Πώς μπορεί να ελεγχθούν οι μαζικές 
αφίξεις παράτυπα εισερχομένων υπηκόων 
τρίτων χωρών; 
Από όσα η εμπειρία έχει καταδείξει, κανένα μέ-
τρο ελέγχου στα σύνορα δεν είναι αρκετό, από 
μόνο του, για να ανακόψει τις μετακινήσεις φτω-
χών ή απελπισμένων ανθρώπων, σε αναζήτη-
ση μιας καλύτερης ζωής ή ενός ασφαλούς κα-
ταφύγιου. Οι μικτές μεταναστευτικές ροές είναι 
μια παγκόσμια πραγματικότητα που σχετίζεται 
με ζητήματα υπανάπτυξης, φτώχειας, περιβαλ-
λοντικών καταστροφών, διώξεων και ένοπλων 
συρράξεων, που απαιτούν ριζικές αλλαγές στα 
διεθνώς τεκταινόμενα. Οι συμφωνίες στήριξης 
των χωρών που παράγουν μικτά μεταναστευ-
τικά ρεύματα, ή οι συμφωνίες επανεισδοχής με 
όμορες χώρες ή χώρες προέλευσης (διμερείς ή 
σε επίπεδο ΕΕ), μπορούν να περιορίσουν τις 
ροές, χωρίς πάντως να τις εξαλείψουν. Εξάλλου 
στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατό να σφραγιστούν 
σύνορα μήκους 15.000 χλμ, απλά θα αλλάξουν 

οι δρόμοι διέλευσης (για παράδειγμα, από το 
χερσαίο τμήμα του Έβρου όπου θα κατασκευ-
αστεί ο «φράχτης», πιο νότια από το ποτάμι ή, 
ενδεχομένως, προς τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου). 
Από την άλλη μεριά, το «σφράγισμα» με την έν-
νοια του αποκλεισμού δυνατότητας εισόδου για 
οποιονδήποτε στερείται νομιμοποιητικών εγ-
γράφων, προσκρούει στο Διεθνές Δίκαιο (αλλά 
και στην ελληνική νομοθεσία που έχει κυρώσει 
τις διεθνείς συμβάσεις), στις περιπτώσεις που 
οδηγεί σε επαναπροώθηση των προσφύγων. 
Αντί για «σφράγισμα» και αδιάκριτο αποκλει-
σμό, θα πρέπει να χαραχθεί μια πολιτική δια-
χείρισης των αφίξεων, καθώς και μέτρα αυστη-
ρότερου ελέγχου των συνόρων, με παράλληλη 
όμως θέσπιση μηχανισμών που θα λαμβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες αυτών που χρειάζονται δι-
εθνή προστασία. Κάτι τέτοιο απαιτεί τόσο δια-
πραγματεύσεις με όμορες χώρες (για περιορι-
σμό της παράτυπης εισόδου μεταναστών, αλλά 
χωρίς να διακυβεύεται το δικαίωμα πρόσβασης 
στο άσυλο), όσο και δημιουργία συνθηκών 
πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα, τέτοιων που 
να επιτρέπουν ταυτοποίηση, εξακρίβωση προ-
φίλ και αναγκών των νεο-εισερχομένων (π.χ. 
αιτούντες άσυλο, ευάλωτες ομάδες με ιδιαίτε-
ρες ανάγκες κλπ.), με σκοπό την περαιτέρω 
μεταχείριση ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

το πάρκο των ψυχών στην πάρνηθα

Στο εξώφυλλο  και το οπισθόφυλλο του παρό-
ντος τεύχους επιλέξαμε σημειολογικά να βάλ-
λουμε δύο φωτογραφίες από τα καταπληκτικά 
ξυλόγλυπτα  του Σπύρου Ντασιώτη  που βρί-
σκονται στο εκπληκτικό «πάρκο των ψυχών» 
στην Πάρνηθα. 
Το 2012, ο γλύπτης Σπυρίδων Ντασιώτης δη-
μιούργησε απέναντι από το εγκαταλελειμμένο  
κτίριο του Σανατορίου “το Πάρκο των Ψυχών”. 
Ο γλύπτης  έδωσε ζωή σε νεκρούς κορμούς 
δέντρων, χτυπημένους από την καταστροφική 
πυρκαγιά του 2017, δίνοντας ψυχή στο ίδιο το 
καμένο δάσος.
Η έκθεση φιλοξενεί είκοσι γλυπτά, όλα από σμι-
λεμένους καμένους κορμούς. Το εικαστικό απο-
τέλεσμα είναι ένας κύκλος γέννησης, θανάτου 
και αναδημιουργίας με σαφή  τα αισθήματα και 
της οδύνης  και της ελπίδας. Όπως χαρακτηρι-
στικά λέει ο καλλιτέχνης:

Είναι ένας κύκλος η ζωή του καθενός
που πάνω του τα χρόνια γράφονται,
από τη μέρα που με κλάμα έρχεται
μέχρι τη μέρα που με κλάμα φεύγει.
Αυτό τον κύκλο προσπαθώ να φανταστώ
εδώ και χρόνια στην τροχιά του να σταθώ ,
μα όταν λέω ότι τώρα τον αγγίζω
στο τέλος βρίσκομαι κι αντίστροφα γυρίζω.



Η ΕΑΠΣ τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητές του  
διαδικτύου, δημιούργησε σε αυτό, διάφορα σημεία ενδιαφέροντος με σκοπό την 
άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών της. Στα σημεία αυτά μπορείται να 
ενημερωθείτε σχετικά με τις θέσεις και τις παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ, για τις απόψεις και τις 
προτάσεις των μελών της, για το περιοδικό της το «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι», καθώς 
και για ειδήσεις πυροσβεστικού ενδιαφέροντος.

Η ΕΑΠΣ στο διαδίκτυο
Επίσημη ιστοσελίδα http://www.eaps.gr
blog http://eapsgr.blogspot.com
twitter http://twitter.com/eapsgr
Πυροσβεστικός διάλογος http://eapsdialogos.blogspot.com
Πυροσβεστικά Νέα http://fireservicenews.blogspot.com
Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι http://pirosvestikogignestai.blogspot.com

facebook ENΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.

Τελευταίοι Προέδροι

http://nikdiamantis.blogspot.com
http://stamoylis.blogspot.com
http://filpanteleakos.blogspot.com
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Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
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Επίσης, την άποψή τους καθώς και το σύνολο της δημοσιευμένης αρθρογραφίας 
τους, καταθέτουν οι διατελέσαντες πρόεδροι του ΔΣ της ΕΑΠΣ, στα προσωπικά τους 
ιστολόγια. Τέλος, υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία μέσω του facebook.




