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ο ηγέτης δεν μπορεί να είναι
μέρος του προβλήματος

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Πάντα μπροστά στους κλυδωνισμούς που περ-
νά ένα διοικητικό μοντέλο όταν διαχειρίζεται 
αποτυχημένα ή λιγότερα επιτυχή μια μεγάλη 
και δύσκολη κρίση, υψώνεται η γενικευμένη 
κραυγή περί αποτυχίας του ηγέτη του και ιαχές 
για την αντικατάστασή του.
Η αναζήτηση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εί-
ναι για ένα νέο ισχυρό ηγέτη που να αποκα-
ταστήσει την ισορροπία και να οδηγήσει στην 
ομαλότητα. Συνήθως το αίτημα για τον ισχυρό 
ηγέτη, συνοδεύεται από την έκφραση “δεσπο-
τικών - απολυταρχικών” απόψεων για ένα πιο 
ισχυρό σύστημα εξουσίας πιο αποτελεσματικό. 
Η γάτα πρέπει να πιάνει γρήγορα τα ποντίκια 
και να τα εξολοθρεύει, άλλωστε τι να συζητή-
σεις για τα δικαιώματα του ποντικού. Τώρα βέ-
βαια, αν λίγο πιο σκεπτικιστικά, αναζητήσουμε 
την σχέση μιας ισχυρότατης συγκεντρωτικής 
ηγεσίας και της αποδοτικότητάς της, θα δούμε 
ότι το αποτέλεσμα είναι αντιστρόφως ανάλογο.
Ο ισχυρός - απολυταρχικός ηγέτης, εξελίσσει 
στο μέγιστο όλες τις δομές εκείνες που θα του 
εξασφαλίσουν το status του, θα προσπαθήσει 
να εξαφανίσει τους ανταγωνιστές του, να σιω-
πήσει τους επικριτές του.
Ιστορικά σε όλα τα καθεστώτα με τέτοια ηγε-
σία, υπήρχαν εξαιρετικές μυστικές υπηρεσίες, 
πολυάριθμοι φρουροί του καθεστώτος, ισχυρή 
προπαγάνδα και ποταμός αίματος και δακρύ-
ων των θαρραλέων αντιφρονούντων. Η ιστορία 
δείχνει ότι δεν αρκεί μια παντοδύναμη γάτα για 
να πιάσει όλα τα ποντίκια. Οι ισχυρές προσω-
πικότητες - ηγέτες στο ιστορικό ρου, εξέφρασαν 
συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές μιας και οι δε-
ξιότητες που χρειάζονταν ήταν περιορισμένες 
πρακτικές - καθημερινές ικανότητες.
Οι ιστορικές προσωπικότητες, στην πλειονότη-
τά τους, διοικούσαν κάνοντας “εξουσιαστικό δί-
καιο” την γνώμη τους ή την επιθυμία τους. Στην 
καλύτερη περίπτωση, αυτά ενέκριναν επιβεβαι-
ωτικά ομάδες οικείων- ευγενών- στελεχών διο-
ρισμένων από τους ίδιους.

Ελέω θεώ ηγεσίες, ανεξέλεγκτες από την λογο-
δοσία στους διοικούμενους, ή τον έλεγχο από 
άλλες διακριτές δομές εξουσίας. Η εξέλιξη του 
πολιτισμού επί το δημοκρατκότερο, σε συνδυ-
ασμό με την πολυπλοκότητα των κοινωνικών 
δομών, περιέπλεξαν τους διοικητικούς - εξου-
σιαστικούς μηχανισμούς.
Η αναζήτηση ενός “απόλυτου” ηγέτη είναι απλά 
μια ρετρό διατύπωση μια λύσης ξεπερασμέ-
νης από την πραγματικότητα. Η αδυναμία και 
η αναποτελεσματικότητα του σημερινού ηγέτη 
δεν οφείλεται μόνο στην προσωπική του ελαχι-
στότητα, κυρίως οφείλεται στην δυσλειτουργία 
των διοικητικών θεσμών που συγκροτούν το 
εξουσιαστικό μοντέλο.
Ο νέος αποτελεσματικός ηγέτης, δεν είναι ο 
υπερσυγκεντρωτικός ισχυρός, αλλά αυτός που 
κατέχει την τεχνική να συγκεντρώνει ικανούς 
συνεργάτες, και στελέχη που μπορούν στο δι-
οικητικό τους επίπεδο να πάρουν σωστές απο-
φάσεις και παράλληλα να εισηγηθούν στον ίδιο, 
ώστε με τη σειρά του να συνθέσει τις καλύτερες 
δικές του αποφάσεις.
Ο σύγχρονος αποτελεσματικός ηγέτης, δεν 
χρειάζεται απολυταρχική δύναμη, αλλά ισχυρό 
όραμα και φαντασία, δεν χρειάζεται εγωιστική 
αντίληψη του ρόλου του, αλλά ισχυρή γνώση 
του πεπερασμένου και περιορισμένο του ρό-
λου του στην διαμόρφωση της ιστορίας.
Ο ηγέτης σήμερα έρχεται να ηγηθεί ενός συνό-
λου συγκροτούμενου από εντελώς διαφορετι-
κές μονάδες που δρουν μέσα σε μια πολύπλο-
κη κοινωνία με συμμετοχικές διαδικασίες.
Αυτό που απλά χρειάζεται είναι να αποδεχθεί 
ότι η διαχείριση των προβλημάτων δεν μπορεί 
να επιλυθεί μόνο από τον ίδιο ή από την πολιτι-
κή του επιτροπεία. 
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Αυτό που απλά χρειάζεται είναι να αποδεχθεί 
ότι η διαχείριση των προβλημάτων δεν μπορεί 
να επιλυθεί μόνο από τον ίδιο ή από την πολιτι-
κή του επιτροπεία.
Αν το κατανοήσει έχει την αρχή της λύσης των 

προβλημάτων, αν όχι τότε είναι μέρος των προ-
βλημάτων και απλά θα συμπεριληφθεί και ο 
ίδιος στη λίστα των προβλημάτων που ζητούν 
επίλυση,

γεωπολιτική και ασύμμετρες απειλές

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα με 
σκοπό να προάγει την ενημέρωση μέσω επι-
στημονικής προσέγγισης αναλύσεων σε θέ-
ματα γεωπολιτικής, ασύμμετρων απειλών, 
κυβερνοπολέμου, οικονομίας, ενέργειας, στρα-
τιωτικής και διπλωματικής ιστορίας κυρίως στις 
περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης, 

της Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου.
Σημαντικές αναλύσεις αναρτά η Διεθνολόγος 
Ναταλία Γρίβα, και μια σειρά από σημαντικούς 
επιστήμονες αναλυτές. 
Η ιστοσελίδα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://terrorism.gr και στο Facebook στη 
διεύθυνση https://www.facebook.com/georism/
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Το EmerGent project είναι ένα πρόγραμμα που 
προσπαθεί να κατανοήσει την επίδραση των 
κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πε-
ρίπτωση έκτακτης ανάγκης,με σκοπό να βρει 
τους καλύτερους τρόπους για την αξιοποίησή 
τους για την ενίσχυση της ασφάλειας και της 
προστασίας των πολιτών πριν, κατά τη διάρ-
κεια και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανά-
γκης, Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα υποστη-
ρίζεται από τους:
- University of Paderborn
- Intelligence for Environment and Security – 
IES Solutions
- Oxford Computer Consultants
- University of Siegen
- The Tavistock Institute of Human Relations
- Western Norway Research Institute
- Federation of the European Union Fire Officer 
Associations
- European Emergency Number Association
- Fire Department of Dortmund
- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego 
Panstwowy Instytut Badawczy
Βασικός στόχος του, μέσω της έρευνας και ανά-
λυσης των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέ-

ρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι 
να υλοποιηθεί ένας χρηστικό εργαλείο για τους 
φορείς “Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Ανάγκης στα Social Media”
Η ΕΑΠΣ συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω της 
FEU, 
Μεταξύ 9 και 11 Νοεμβρίου, οι εργασίες του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκαν στην Αθή-
να και η ΕΑΠΣ υποδέχτηκε τους μετέχοντες και 
επιμελήθηκε της συνεδρίασης.
Στην επίσημη έναρξη των εργασιών, παραβρέ-
θηκε εκ μέρους του Αρχηγείου του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Σ. 
Τερζούδης, ενώ τον Γεν. Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας εκπροσώπησε ο συνάδελφος κ. 
Γεωργίου.

οι εργασίες του EmerGent project στην Αθήνα
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Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στα γραφεία του 
ΠΑΣΟΚ στην Βουλή, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του 
κόμματος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι των σωματείων 
παρουσίασαν στον Υπεύθυνο Βουλευτή ΚΤΕ 
Προστασίας του Πολίτη κ.Θεόδωρο Παπαθε-
οδώρου και στα μέλη της Γραμματείας Τομέα 
Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ. τα φλέγο-
ντα προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπι-
κού και του πυροσβεστικού οργανισμού, 
Την ΕΑΠΣ στην συνάντηση εκπροσώπησε το 

μέλος του ΔΣ Γιάννης Αρτοποιός.
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Στις 3 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
κοινή συνάντηση των Προέδρων ΕΑΠΣ Γ. Στα-
μούλη, ΠΟΕΥΠΣ Δ. Σταθόπουλου και ΠΕΕΠΣ 
Μ. Τσιουγκρή, με τον Kevin D. Quinn, Πρόεδρο 
του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών των ΗΠΑ.
Το Συμβούλιο αποτελείται από 49 μέλη (έναν 
εκπρόσωπο από κάθε πολιτειακή ένωση πυρο-
σβεστών) και εκπροσωπεί το 71% του πυρο-
σβεστικού και διασωστικού προσωπικού που 
δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ που ισοδυναμεί σε 
812.000 εθελοντές. 
Με τον κ. Kevin. συζητήθηκε κυρίως το ζήτη-
μα του πυροσβεστικού εθελοντισμού και της 
πυροσβεστικής εκπαίδευσης. Ανταλλάγησαν 
απόψεις και συμφωνήθηκε να προωθηθούν 
δράσεις συνεργασίας και με τις δύο άλλες εθνι-
κές ομοσπονδίες των ΗΠΑ, των Αξιωματικών 
και των Πυροσβεστών.

Το νέο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
Σπετσών ξεκίνησε τη λειτουργία του

Στο όμορφο και ιστορικό νησί των Σπετσών 
από το Σαββάτο 26 Νοεμβρίου βρίσκεται σε 
λειτουργία Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
Στη πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, στελέχω-
σαν το κλιμάκιο, με την υποστήριξη της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης του νησιού και τις αναγκαίες 
ενέργειες από το το ΠΣ. 
Θέλοντας να προστατέψουν το νησί τους και 
τους κατοίκους του, οι Εθελοντές Πυροσβέστες 
των Σπετσών, κάναν πράξη την αγνότερη και 
σπουδαία μορφή κοινωνικής δράσης αυτής του 
Εθελοντή Πυροσβέστη.
Στα εγκαίνια, παρέστησαν οι αρχές του νησιού, 
βουλευτές της περιοχής, ο Αρχηγός του ΠΣ και 
ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, 
Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ.

συνάντηση με τον πρόεδρο εθελοντών των Η.Π.Α.

συνάντηση με το ΠΑΣΟΚ
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ημέρα μνήμης πεσόντων πυροσβεστών & περισυλλογη

Με σεβασμό σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν τε-
λετές για την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών. 
Στην κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
Ηρώον του Πυροσβεστικού Σώματος, που βρίσκεται 
στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΕ, παρέστησαν συγγενείς, 
πεσόντων συναδέλφων, καθώς η πολιτική και η πυρο-
σβεστική ηγεσία. Εκ μέρους της ΕΑΠΣ “στέφανο τιμής” 
κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΔΣ.
Η 12η Νοεμβρίου, καθιερώθηκε, με πρόταση της ΕΑΠΣ, 
ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών, με το Νόμο 
3511/2006, σε ανάμνηση της θυσίας του Πυροσβέστη 
Β΄ Τάξης Κωνσταντίνου Πούλιου, ο οποίος τέτοια μέρα, 
το 1942, παλεύοντας με τις φλόγες σε κτίριο στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, χάνει τη ζωή του και με τη θυσία του, 
εν ώρα του πυροσβεστικού καθήκοντος, θεμελιώνει το 
ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Για τους ήρωες πεσόντες του Πυροσβεστικού Σώματος, 
η ΕΑΠΣ έχει εκδώσει δύο αφιερώματα: “Ημέρα μνήμης 
Πεσόντων Πυροσβεστών” του 2013 και “Ποιός νόμος 
θα μπορούσε να υποχρεώσει σε Θυσία” του 2014, τα 
οποία βρίσκονται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της.
Στο τεύχος 126 του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2007 του 
περιοδικού του ΠΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, σε 
κείμενο του Προέδρου της ΕΑΠΣ, παρουσιάζεται μέσα 
από πηγές του Αρχείου του Πυροσβεστικού Σώματος 
τόσο το βιογραφικό του πρώτου ήρωα του ΠΣ όσο και 
οι υπηρεσιακές αναφορές για τη θυσία του συναδέλφου 
Κ. Πούλιου.
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ενημερωτικές δράσεις της ΕΑΠΣ

Με τους συναδέλφους της ΠΥ Αγρινίου
Στις 4 Νοεμβρίου, από κοινού οι Πρόεδροι των 
ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ επισκέφθηκαν τις εγκα-
ταστάσεις της ΠΥ Αγρινίου και ενημέρωσαν τις 
εξελίξεις για τα μείζονα εργασιακά προβλήματα 
που απασχολούν τον επαγγελματικό μας φο-
ρέα.

Με τους συναδέλφους της ΔΠΥ Θεσσαλονίκης
Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποι-
ήθηκε με πρωτοβουλία της Π.Ε. ΕΑΠΣ Κεντρι-
κής Μακεδονίας συγκέντρωση με τους Αξιω-
ματικούς των πυροσβεστικών υπηρεσιών της 
Θεσσαλονίκης, 
Αντικείμενο της δράσης ήταν η ενημέρωση των 
συναδέλφων πάνω στα τρέχοντα εργασιακά 
ζητήματα και κυρίως στα ζητήματα της επε-
ξεργασίας των κανονισμών προαγωγών και 
μεταθέσεων, των μισθολογικών και συνταξιο-
δοτικών, καθώς και της σχεδιαζόμενης ίδρυσης 
πυροσβεστικών υπηρεσιών στα αεροδρόμια 
και παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών.
Παρόντες στη συνάντηση εκ μέρους του ΔΣ της 
ΕΑΠΣ, ήταν ο Πρόεδρος Γ. Σταμούλης και ο 
Αντιπρόεδρος Δ. Σιμιτσής, οι οποίοι ενημέρω-
σαν για τα παραπάνω ζητήματα.

Με τους συναδέλφους της ΔΠΥ Λαμίας
Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε παρου-
σία του Προέδρου του ΔΣ συνεδρίαση της Πε-
ριφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδος στις 
εγκαταστάσεις της ΠΥ Λαμίας και ενημέρωση 
των συναδέλφων Αξιωματικών.

Με τους συναδέλφους της ΠΥ Σερρών και ΠΥ 
Δράμας.
Στις 5 Δεκεμβρίου, το Προεδρείο του ΔΣ της 
ΕΑΠΣ πραγματοποίησε επισκέψεις στην ΠΥ 
Σερρών και ΠΥ Δράμας, όπου έγινε ενημέρω-
ση των Αξιωματικών για τα κρίσιμα προβλήμα-
τα που απασχολούν το προσωπικό και το ΠΣ 
αλλά και τα ιδιαίτερα τοπικά πυροσβεστικά ζη-
τήματα.
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εναέρια μέσα Πυροσβεστικού Σώματος

Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο “Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέ-
τως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, 
της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 
2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν 
την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων” συμπεριλήφθηκε τροπολο-
γία με την οποία προβλέπεται η Συγχώνευση 
των Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων ΕΛ.ΑΣ. και 
Πυροσβεστικού Σώματος σε ενιαία κεντρική 
αυτοτελή Υπηρεσία.
Η ΕΑΠΣ μόλις έλαβε γνώση του νομοσχεδίου, 
στις 23 Νοέμβρη, προχώρησε σε παρέμβα-
ση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τα πολιτικά κόμματα επισημαί-
νοντάς τους:
«Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η 
συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να υλοποιήσει 
άλλη μια ρύθμιση του Ν.4249/2014, νόμου που 
κατά τις προεκλογικές δεσμεύσεις θα καταργή-
το στο σύνολό του.
Μπαίνοντας στην ουσία της ρύθμισης, θα πρέ-
πει να επισημανθεί, ότι αυτό που όντως είναι 
διαπιστωμένο και απαραίτητο από την πολυετή 
λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών και 
των δύο Σωμάτων είναι η δημιουργία κοινής τε-
χνικής βάσης συντήρησης.
Κατά τα λοιπά στα ζητήματα διοικητικής υπο-
στήριξης και κυρίως επιχειρησιακής εκμετάλ-
λευσης δεν διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες, 
καθόσον οι κύριες δράσεις των δύο υπηρεσιών 
είναι διακριτές και εξειδικευμένες, ενώ παράλ-
ληλα όποτε χρειάστηκε η συνδρομή της μίας 
στην άλλη υπήρξε αγαστή συνεργασία.
Ειδικότερα για την Υπηρεσία Εναερίων του ΠΣ 
θα πρέπει να επισημανθεί ότι η δράση των μέ-
σων της είναι ιδιαίτερα πολύπλευρη και σύνθετη 
καθότι, παρέχει υπηρεσίες αεροπυρόσβεσης, 
διάσωσης, εναερίου συντονισμού, επιτήρησης 
- πυροπροστασίας, συντονισμού επιχειρήσεων 
πυρόσβεσης, μεταφοράς προσωπικού αντιμε-

τώπισης καταστροφών, αλλά και διακομιδές 
ασθενών.
Δράσεις που την καθιστούν οργανικά συνδεδε-
μένη με το επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, αλλά και ευρύτερα με την Πολιτι-
κή Προστασία της χώρας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή και 
όπως αναφέρεται στην “περιληπτική αναφορά 
του περιεχομένου της κύριας αξιολογούμενης 
ρύθμισης” που συνοδεύει την τροπολογία, δεν 
υπάρχει αντίστοιχο γνωστό ενοποιημένο μοντέ-
λο σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ, πιστεύ-
ουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, θα δυσχερά-
νει την επιχειρησιακή αξιοποίηση των μέσων.
Κύριοι Υπουργοί
Έστω και τώρα σας καλούμε να τροποποιήσετε 
τη ρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη, την διακριτό-
τητα του πυροσβεστικού και αστυνομικού έρ-
γου που υποστηρίζουν οι δύο υπηρεσίες.
Στόχος της ρύθμισης θα πρέπει να είναι η δημι-
ουργία κοινής τεχνικής επισκευαστικής βάσης 
και για τις δύο Υπηρεσίες (ΠΣ και ΕΛ.ΑΣ.) και η 
διατήρηση των σημερινών διοικητικών και επι-
χειρησιακών δομών τους με τη σύναψη κοινού 
μνημονίου συνεργασίας και αλληλοϋποστήρι-
ξης.
Σε κάθε περίπτωση, εάν επιμείνετε στην επιλο-
γή της ενιαίας υπηρεσίας για τα εναέρια μέσα 
και των δύο Σωμάτων, αυτή θα πρέπει να υπά-
γεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτι-
κής Προστασίας και να εποπτεύεται από τους 
Υπαρχηγούς ΕΛ.ΑΣ, και ΠΣ. Η διοίκηση της 
μονάδας θα πρέπει εναλλάξ να ασκείται από 
αξιωματικό του ΠΣ και της ΕΛ.ΑΣ με αντίστοιχη 
ρύθμιση για τον υποδιοικητή αυτής.
Κύριοι Υπουργοί
Όποτε προωθήθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις 
άνευ διαλόγου στα εσωτερικά των Σωμάτων 
και δεν ακούστηκαν οι αιτιάσεις των φορέων, 
τα αποτελέσματα είναι συνήθως δυσμενέστερα 
από το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν.
Έστω και την τελευταία στιγμή ας μην επανα-
ληφθεί το παραπάνω».
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η ΕΑΠΣ στο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Στο τακτικό συνέδριο της ΠΟΑΣΥ στο Καρπε-
νήσι, στις 30 Νοέμβρη, την ΕΑΠΣ εκπροσώ-
πησε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΠΣ Γιάννης 
Σταμούλης, ο οποίος στην ομιλία του, μεταξύ 
των άλλων επεσήμανε ότι η μόνη ουσιαστική 
προοπτική και ελπίδα των ένστολων εργαζομέ-
νων είναι η  αγωνιστική στάση τους, μέσα από 
το συνδικαλιστικό τους κίνημα σε αλληλεγγύη 
και συστράτευση με τους αγώνες της ευρύτε-
ρης εργατικής τάξης.
Προς τον παριστάμενο Αν. Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, απεύθυνε το ερώτημα γιατί η 
πολιτεία δεν κάνει το δικό της καθήκον, να θω-
ρακίσει τους ενστόλους, με κανόνες υγείας και 
ασφάλειας, γιατί δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις 
του ΣτΕ για τα μισθολογικά τους, γιατί δεν τηρεί 
την υποχρέωση της να  προστατεύει τον ένστο-
λο, όπως κάνει και ο ίδιος καθημερινά εκτελώ-
ντας το καθήκον του τηρώντας τον όρκο του να 

εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό-
τητα παρά τα δυσβάστακτα προβλήματά των 
επαγγελματικών  φορέων. Τέλος τόνισε ότι οι 
ένστολοι για να δουν και άλλες άσπρες μέρες, 
πέρα των χιονισμένων, πρέπει να ακολουθή-
σουν το δρόμο του αγώνα, όπως καλά τον ξέ-
ρουν, με υπευθυνότητα και μαχητικότητα.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημά 
των σωματείων των ενστόλων, 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας κ. Προκόπης Παυλό-
πουλος, δέχθηκε στις 28 Νοεμ-
βρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, 
τους Προέδρους των ΔΣ ΠΟΑΣΥ, 
ΠΟΑΞΙΑ, ΠΟΕΥΠΣ, ΕΑΠΣ, ΠΟ-
ΕΠΛΣ, ΠΕΑΛΣ και ενημερώθηκε 
με ιδιαίτερη προσοχή για την κα-
τάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας. Παράλληλα, στον κ. Πρόεδρο 
επιδόθηκε σχετικό Υπόμνημα και ζητήθηκε την εκ του θεσμικού του ρόλου πηγάζουσα παρέμβαση 
για την ευόδωση του αγώνα των ενστόλων για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
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5η Δεκεμβρίου : ημέρα εθελοντή πυροσβέστη

Την 5η Δεκεμβρίου, παγκόσμια ημέρα εθελοντι-
σμού, όρισε η Ελληνική Πολιτεία ως ημέρα του 
Εθελοντή Πυροσβέστη στη χώρα μας.
Ημέρα τιμητικής υπόμνησης της ανιδιοτελής 
συνεισφοράς των Ελλήνων Εθελοντών Πυρο-
σβεστών, που στα πλαίσια της πλέον ενεργούς 
στάσης ζωής ως πολίτες, συμπολεμούν μαζί με 
τους επαγγελματίες Πυροσβέστες, προστατεύ-
οντας την ζωή την περιουσία των Ελλήνων και 
το εθνικό φυσικό πλούτο από τους κινδύνους 
της πυρκαγιάς, αλλά των υπολοίπων φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών.
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες εδώ και 25 χρόνια 
έχουν προστρέξει στις τάξεις του Πυροσβεστι-
κού Σώματος και μετουσιώνουν την διάθεσή 
τους για εθελοντική εργασία σε υψηλό έργο 
παροχής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας 
στην πατρίδα.
Σήμερα ημέρα υπόμνησης της προσφοράς 
τους δεν αρκεί μόνο επετειακά μηνύματα και 
ανέξοδα ευχαριστήρια. Δυστυχώς όλα αυτά τα 
χρόνια η Ελληνική Πολιτεία αδιαφόρησε τόσο 
για την ενίσχυση του θεσμού όσο και την ου-

σιαστική στήριξη των καταπληκτικών αυτών 
ενεργών πολιτών που συνεχίζουν ακόμα και 
σήμερα στην εποχή της σκληρής οικονομικής 
κρίσης να προσφέρουν δωρεάν εργασία στον 
πυροσβεστικό μηχανισμό.
Η ΕΑΠΣ σήμερα όπως και όλα αυτά τα χρόνια 
ενώνει τη φωνή της με την συλλογική έκφραση 
των εθελοντών μας την ΠΕΕΠΣ και ζητά από 
την Πολιτεία να επιλύσει τα δίκαια ζητήματα 
τους και κυρίως να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική 
Απόφαση, για τον ακριβή καθορισμό του τύπου 
της στολής και των χορηγούμενων εφοδίων 
τους και το σημαντικότερο να διαθέτουν όλοι 
οι συνάδελφοι Εθελοντές Πυροσβέστες, στολή 
πυρκαγιάς και Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Στα γραφεία της Νέας Δη-
μοκρατίας στην Βουλή των 
Ελλήνων πραγματοποιήθη-
κε στις 7 Δεκεμβρίου συνά-
ντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με 
τον νέο Αν. Τομεάρχη Εσω-
τερικών της Νέας Δημοκρα-
τίας, με ευθύνη για τη Δημό-
σια Τάξη και την Προστασία 
του Πολίτη, βουλευτή Μά-
ξιμο Χαρακόπουλο και τον 
τ. Γ.Γ.Π.Π. Πάτροκλο Γεωρ-
γιάδη. Από την πλευρά της 
ΕΑΠΣ παρουσιάστηκαν τα 
φλέγοντα προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος και του πυροσβεστικού προσωπικού.

συνάντηση με τη Νέα Δημοκρατία
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η διαμαρτυρία των ενστόλων στον κ. πρωθυπουργό

Στις 8 Δεκεμβρίου ο κ. Πρωθυπουργός εξήγ-
γειλε το διαμοιρασμό του πλεονάσματος της 
ελληνικής οικονομίας με τη μορφή βοηθήματος 
στους συνταξιούχους και την συγκράτηση της 
αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται 
από το μεταναστευτικό-προσφυγικό. Την επό-
μενη μέρα από κοινού, εκδόθηκε ανακοίνωση 
των σωματείων των Σ.Α. προς τον κ. Πρωθυ-
πουργό:
«Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Εκπροσωπώντας το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας, απευθυ-
νόμαστε εκ νέου σε σας, με αφορμή τις χθε-
σινές σας εξαγγελίες για τους συνταξιούχους 
και το ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται από το 
μεταναστευτικό-προσφυγικό, προκειμένου να 
σας υπενθυμίσουμε τι αναφέρατε επί λέξη πριν 
μερικούς μήνες και συγκεκριμένα στις 22 Μαΐ-
ου 2016, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, 
χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ:
«Και κλείνω, λέγοντας το εξής: Επίσης μεγά-
λη αδικία είναι, τη στιγμή που η χώρα περνάει 
μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση και την έχει 
κρατήσει όρθια τη χώρα, το γεγονός ότι άντρες 
και γυναίκες, από τον Στρατό, την Αστυνομία, 
το Λιμενικό, βρίσκονται είκοσι τέσσερις ώρες το 
εικοσιτετράωρο, επτά μέρες την εβδομάδα, να 
τους στερήσουμε το δικαίωμα να υπάρχει η δυ-
νατότητα για τα ειδικά μισθολόγια, σε ό,τι αφο-
ρά την εξέλιξη του βαθμολογίου τους, που να 
αντιστοιχεί και στη μισθοδοσία τους».
Και σε άλλο σημείο της ομιλίας σας αφού ανα-
φερθήκατε στα ισοδύναμα μέτρα, καλέσατε τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης να μην μας θεω-
ρούν δική τους πελατεία, λέγοντας: «Αφήστε, 
λοιπόν, την πελατεία. Δεν υπάρχει πελατεία. 
Υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται προστασία 
και εμείς θα τους προστατέψουμε. Αφήστε τα 
πελατάκια σας!
Για τους υπόλοιπους κλάδους, που αφορούν τα 
άλλα Υπουργεία, Προστασίας του Πολίτη, για 

τους άνδρες και τις γυναίκες της Ακτοφυλακής, 
το Λιμενικό, για τους δικαστές και τους υπαλλή-
λους διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών, 
τα χρήματα αυτά υπάρχουν στα 700 εκατομμύ-
ρια πλεόνασμα και δεν θα προχωρήσουμε σε 
αυτή την τροποποίηση, σε αυτή τη νομοθέτη-
ση, στην υλοποίηση, μάλλον, του παγώματος 
του ειδικού μισθολογίου, διότι γνωρίζουμε ότι 
αυτοί οι άνθρωποι, σήμερα, δίνουν με το πα-
ραπάνω για να κρατιέται όρθια η χώρα και θα 
τους το ανταποδώσουμε, κυρίες και κύριοι συ-
νάδελφοι».
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Παρά την ξεκάθαρη αυτή τοποθέτησή σας, δια-
πιστώνουμε ότι δεν κάνατε χθες καμία αναφορά 
στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις, εκτός κι αν συμφωνείτε με την τακτική 
του υπουργείου Οικονομικών να προωθεί και 
μάλιστα ερήμην μας, ένα νέο σχέδιο νόμου για 
το ειδικό μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας που θα προβλέπει νέες 
μειώσεις μισθών και συντάξεων.
Δεν εξηγείται διαφορετικά η απροθυμία του 
υπουργού Οικονομικών να ανταποκριθεί στο 
αίτημα που του έχουμε υποβάλλει, προκειμέ-
νου να ενημερωθούμε και να του καταθέσουμε 
τις προτάσεις μας, σύμφωνα και με τις αμετά-
κλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση 
των μισθολογικών αδικιών που έχουμε υποστεί 
από τα Μνημόνια, πριν από το 2012.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Επειδή η αδικία δεν μπορεί να συνεχίζεται εις 
βάρος των συναδέλφων και των συναδελφισ-
σών μας, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, επι-
τελούν με αυταπάρνηση και ηρωισμό την απο-
στολή τους, στις πόλεις και στην ύπαιθρο, στα 
ελληνικά πελάγη και στα θαλάσσια σύνορά μας 
όπου και πάλι συσσωρεύονται νέες απειλές, 
σας καλούμε να ανταποκριθείτε έστω αυτή τη 
φορά στο αίτημά μας και να μας δεχθείτε στο 
Γραφείο σας προκειμένου να σας εκθέσουμε 
αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους επι-
βάλλεται η άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού αλλά και της υλικοτεχνικής υποδο-
μής των Σωμάτων Ασφαλείας».
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παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο δρόμος για ένα κόσμο ελεύθερο, δίκαιο ει-
ρηνικό και χωρίς διακρίσεις είναι μακρινός 
και δύσκολος.

Σε ανάμνηση της υπογραφής της Παγκόσμι-
ας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δε-
κεμβρίου 1948 συνεχίζουμε να παλεύουμε για 
να υλοποιηθεί το όραμα των εμπνευστών της, 
ένα κόσμο με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς 
διακρίσεις.

Παρά την τεχνολογική εξέλιξη, την ραγδαία 
άνοδο των επιστημών και το υψηλό επίπεδο 
του ανθρώπινου πολιτισμού, δυστυχώς, απο-
τελεί ακόμα ζητούμενο για ένα μεγάλο ποσοστό 
της ανθρωπότητας η κατάκτηση των θεμελιω-
δών ανθρωπίνων δικαιωμάτων: όλοι ελεύθεροι 
και ίσοι, χωρίς διακρίσεις, με δικαίωμα στη ζωή, 
χωρίς σκλαβιά και βασανιστήρια.
Δυστυχώς μετά από τόσες εξάρσεις της διε-
θνούς βαρβαρότητας και τόσους αιματοβαμμέ-
νους αγώνες:
• οι άνθρωποι δεν έχουν παντού τα ίδια δικαι-
ώματα και δεν προστατεύονται αυτά από το 
νόμο, δεν αντιμετωπίζονται όλοι δίκαια.
• Ο πανανθρώπινος πολιτισμός, δεν παρέχει σε 
όλους τους ανθρώπους, δικαίωμα στην ιδιωτι-
κή ζωή, στην ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση.
• Οι διάφορες μορφές αυταρχικών διακυβερνή-
σεων σε όλον το κόσμο, θέτουν περιορισμούς 
σε μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας να κάνει 
την οικογένεια του όπως θέλει, να δημιουργεί 

και να κατέχει ιδιοκτησία, να πιστεύει σε όποια 
θρησκεία ή ιδεολογία επιθυμεί, να εκφράζεται 
και να συναθροίζεται, να συμμετέχει στα πολιτι-
κά πράγματα της χώρας του, να έχει το δικαίω-
μα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
• Η πολιτική των ανεξέλεγκτων αγορών, η δι-
εθνής τοκογλυφία, και η απάνθρωπη αριθμο-
λαγνία των κυρίαρχων πολιτικών συστημάτων, 
στερούν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού 
από την πρόσβαση στα αγαθά της κοινωνικής 
ασφάλισης, (στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, 

εκπαίδευση, σίτιση).
Στην Ελλάδα των πολυετών και πολύχρωμων 
μνημονίων, όλα τα παραπάνω τίθενται υπό πε-
ριορισμό για μεγάλες μάζες συμπολιτών μας 
που στερούνται όλο και περισσότεροι και πε-
ρισσότερο, το δικαίωμα στην εργασία, τα βα-
σικά εργασιακά δικαιώματα μιας αξιοπρεπούς 
εργασίας, ενώ το φαγητό, η στέγαση, η περί-
θαλψη και η εκπαίδευση είναι ζητούμενο για χι-
λιάδες νεόπτωχους Έλληνες.
Σήμερα υπό το βάρος όλων αυτών που απει-
λούν τη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, 
προτάσσουμε το ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ απέναντι 
στους εαυτούς μας και τους άλλους για ΔΙΑΡΚΗ 
και ΑΝΥΠΟΧΏΡΗΤΟ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥΣ.   
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τα αγνοούμενα επιδόματα και αποζημιώσεις

Στην πρώτη συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ, με 
τον νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, 
μεταξύ των άλλων, του είχαν τεθεί οι πολύμη-
νες οικονομικές οφειλές στους Αξιωματικούς 
και ειδικότερα τις αποζημιώσεις από τα έξοδα 
μετάθεσης των αρχών του 2016, τις εκπαιδευ-
τικές αποζημιώσεις δύο ετών, τα εκτός έδρας 
πολλών μηνών και το επίδομα διοίκησης-διεύ-
θυνσης που δεν λαμβάνουν από τις αρχές του 
έτους δεκάδες νεοπροαχθέντες Επιπυραγοί.
Τις επόμενες μέρες, μετά τη συνάντησή, χορη-
γήθηκαν τα έξοδα μετάθεσης στους Αξιωματι-
κούς που ανέμεναν σχεδόν εννέα μήνες, και 
πληρώθηκαν εκτός έδρας μέχρι και το φθινό-
πωρο του περασμένου έτους.
Με νέα παρέμβαση της ΕΑΠΣ στις 8 Δεκεμβρί-
ου επισημάνθηκε στον κ,Αρχηγό:
«Δυστυχώς λίγες μέρες προ της εκπνοής του 
έτους παραμένουν σε εκκρεμότητα 

• η καταβολή των εκτός έδρας περιόδου πάνω 
του ενός έτους.
• η καταβολή των εκπαιδευτικών αποζημιώσε-
ων σε δεκάδες Αξιωματικούς
• η καταβολή του επιδόματος Διοίκησης-Διεύ-
θυνσης σε δεκάδες νεοπροαχθέντες Επιπυρα-
γούς από τις αρχές του έτους.
Ειδικά για το τελευταίο θα πρέπει να γίνει ου-
σιαστική μελέτη και θεσμική αντιμετώπιση του 
προβλήματος, τόσο για την καταβολή των οφει-
λόμενων στους δικαιούχους, όσο και για την μη 
επανάληψή του.
Κύριε Αρχηγέ
Περιμένουμε και για αυτές τις επώδυνες για τα 
στελέχη μας οφειλές, την προσωπική σας πα-
ρέμβαση, για την άμεση καταβολή τους.
Επίσης θεωρούμε ότι έχετε διασφαλίσει για την 
επόμενη νέα χρονιά την μη επανάληψη του σο-
βαρού αυτού προβλήματος».

Στις 14 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με τον Γενικό Γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ι. Καπάκη. 
Στην συνάντηση τέθηκαν από την πλευρά της 

ΕΑΠΣ, τα εκκρεμή ζητήματα που άπτονται της 
αρμοδιότητας της ΓΓΠΠ ενώ παρουσιάστηκαν 
οι βασικοί άξονες των απόψεων πάνω στα ζη-
τήματα διαχείρισης κρίσεων αλλά και του εκ-

συγχρονισμού του γενικότερου πλαισίου πολι-
τικής προστασίας της χώρας. Από την πλευρά 
του ο κ. Καπάκης δήλωσε ότι η πολιτική ηγεσία 
είναι ανοικτή σε προτάσεις για όλα τα παραπά-

νω, ενώ αποδέχτηκε την πρόταση της ΕΑΠΣ να 
υποστηρίξει το τακτικό συνέδριο της FEU, που 
θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο 
στη χώρα μας με οργανωτή την ΕΑΠΣ.

συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Πρστασίας
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παράρτημα πυροσβεστικής ακαδημίας

Η προχειρότητα, η οριοδρομή της νομιμό-
τητας και η “στελέχωση” του Παραρτήματος 
που είναι και η Κύρια Σχολή

Αποτελεί πάγιο και διαχρονικό το ενδιαφέρον 
της ΕΑΠΣ για τα ζητήματα πυροσβεστικής εκ-
παίδευσης, μιας και αυτή αποτελεί σημαίνων 
παράγοντα αποτελεσματικότητας του πυρο-
σβεστικού οργανισμού. Επίσης διαχρονικά 
αποτελούσε θέση της ΕΑΠΣ, η εισαγωγή στο 
ΠΣ να γίνεται μέσω των πανελληνίων εξετά-
σεων, θέση η οποία, μετά από πολυετείς προ-
σπάθειες καθιερώθηκε με το Ν. 4249 / 2014 και 
με υπερδιετή καθυστέρηση υλοποιήθηκε προ 
ολίγων μηνών.
Δυστυχώς και αυτή η σημαίνουσα εξέλιξη, αντι-
μετωπίστηκε και συνεχίζει να αντιμετωπίζεται 
με τη συνήθη πλέον αυτοσχεδιαστική προ-
χειρότητα. Εγκαίρως, ένα χρόνο πριν, με πα-
ρέμβασή της ΕΑΠΣ προς την πολιτική ηγεσία 
επισημάνθηκε ότι θα έπρεπε, με συγκροτημένο 
και υπεύθυνο τρόπο, τόσο στο Εκπαιδευτικό 
Συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όσο 
και στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Πυροσβεστικού Σώματος, να συζητηθεί και να 
αποφασιστεί το συνολικό πλαίσιο της πυρο-
σβεστικής εκπαίδευσης υπό την παρουσία των 
νέων δεδομένων.
Επίσης η ΕΑΠΣ ακούγοντας εξωυπηρεσιακές 
πληροφορίες για την λειτουργία της Σχολής Πυ-
ροσβεστών στην πόλη της Πτολεμαΐδας, είχε 
επισημάνει ότι αν αυτό τελικά θα επιβληθεί στο 
ΠΣ θα πρόκειται “για νέα υπηρεσιακή μονάδα, 
αφού η λειτουργία της Σχολής θα είναι συνε-
χής, με μόνιμη λειτουργία, και θα πρέπει να 
κατανεμηθεί σε αυτή ένας μεγάλος αριθμός θέ-
σεων Αξιωματικών – Πυρονόμων – Αρχιπυρο-
σβεστών – Πυροσβεστών ως προσωπικού, οι 
οποίοι και θα πρέπει να μετατεθούν στην πόλη 
της Πτολεμαΐδας “. Επίσης ότι σύμφωνα με τα 
παραπάνω θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδι-
κασία των άρθρων 66 και 75 του Ν.4249/2014.
Δύο μήνες μετά, βλέποντας την απραξία για 
όλα τα παραπάνω, η ΕΑΠΣ από κοινού με 
την ΠΟΕΥΠΣ, ζητήσαμε την σύγκληση του 

Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, ώστε να 
υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός για την 
όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση κτιριακών 
εγκαταστάσεων, μέσων και προσωπικού, βασι-
σμένος σε υπηρεσιακά κριτήρια και εκπαιδευτι-
κές απαιτήσεις.
Δυστυχώς και πάλι ουδεμία πρωτοβουλία ανα-
λήφθηκε, προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε για 
ένα ζήτημα που έβαινε προς υλοποίηση με συ-
γκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, να αντιμετωπι-
στεί με νόμιμο και συγκροτημένο τρόπο.
Σήμερα, στο “παρά πέντε” ανακοινώθηκαν 
έκτακτες μεταθέσεις για μια ¨τακτική πάγια και 
προγραμματισμένη” εκπαιδευτική διαδικασία. 
Δυστυχώς και σε αυτό το στάδιο ακολουθήθη-
κε η ίδια πρόχειρη αυτοσχεδιαστική διαδικα-
σία, την οποία τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου 
Μεταθέσεων, Τάσος Μανιάτης και Σωκράτης 
Γιαννόπουλος, την καταγγέλλουν με κοινή επι-
στολή που μας απέστειλαν και την οποία και 
υποβάλαμε στην πυροσβεστική ηγεσία, στις 16 
Δεκεμβρίου, τονίζοντας:
«Κύριε Αρχηγέ
Παραμονή των Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω, 
Προστατών του ΠΣ ελπίζουμε η φώτιση τους να 
αποτελέσει ίαση για τις πυροφόρες διαδικασίες 
και επιλογές που πυρπολούν την υπηρεσιακή 
ζωή του πυροσβεστικού οργανισμού.
Τα λόγια του ψαλμού της λατρευτικής ακολου-
θίας τους, είθε να σκορπίσουν φως αληθείας 
στις διοικητικές δομές του οργανισμού μας: 
“πρόσταγμα παράνομον, εις τέλος ηκυρώσα-
στε Παίδες κραυγάζοντες”».
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δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης

http://www.counter-radicalisation.gr/el/

Η ριζοσπαστικοποίηση, ως διαδικασία ενστερ-
νισμού από ένα άτομο ή από μία ομάδα ατό-
μων με ακραία ιδεολογία και η αποδοχή ολοένα 
και περισσότερο της χρήσης βίας, ως μέσου 
για την επίτευξη πολιτικών, ιδεολογικών ή θρη-
σκευτικών στόχων, αποτελεί ένα φαινόμενο με 
άμεση επίδραση στις κοινωνικές δομές, από τις 
πιο απλές έως τις πιο σύνθετες.
Η τρομοκρατία και οι βίαιες εξτρεμιστικές ενέρ-
γειες δεν αποτελούν αποκλειστικότητα συγκε-
ντρωτικών και ιεραρχημένων οργανώσεων. Η 
απειλή έχει εξελιχθεί σταδιακά ώστε να συμπε-
ριλάβει μικρότερες ομάδες, πυρήνες και μεμο-
νωμένα άτομα που δρουν με απρόβλεπτο τρό-
πο. Η ελληνική κοινωνία έχει έλθει αντιμέτωπη 
με το φαινόμενο από πολύ παλιά, ενώ κατά το 
πρόσφατο παρελθόν, αλλά ακόμα και σήμερα, 
καταστάσεις και γεγονότα συμβάλλουν στην 
αύξηση της ριζοσπαστικοποίησης ατόμων και 
πληθυσμιακών ομάδων. Οι κοινωνικές και οι-
κονομικές συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας 
διαμορφώνουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την 
ανάπτυξη του φαινομένου.
Παράλληλα, η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και λόγω της γεω-
γραφικής της θέσης, εγγύς της Μέσης Ανατο-
λής και της Βορείου Αφρικής, επηρεάζεται άμε-

σα από την τρομοκρατική δραστηριότητα στην 
περιοχή. Το φαινόμενο των «αλλοδαπών τρο-
μοκρατών μαχητών» δεν είναι καινούριο, και 
καθώς αυξάνεται ο αριθμός τους αυξάνεται και 
η απειλή για την ασφάλεια των χωρών της Ε.Ε.. 
Η επιστροφή αυτών των «μαχητών» από τις 
εμπόλεμες ζώνες σε ευρωπαϊκό έδαφος, εκτός 
των άμεσων συνεπειών που θα μπορούσε να 
έχει για την ασφάλεια, μπορεί να αποτελέσει 
και θρυαλλίδα για την έκρηξη ριζοσπαστικοποί-
ησης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων.
Στόχος της παρούσας Δράσης είναι η διαρκής 
εκπαίδευση και η ενημέρωση – ευαισθητοποί-
ηση των επαγγελματιών «πρώτης γραμμής». 
Προκειμένου να επιτευχθεί η πρόληψη στον 
τομέα της υποστήριξης της τρομοκρατίας και 
της προώθησης της εξτρεμιστικής ιδεολογίας, 
απαιτείται η ενεργός συμμετοχή – εμπλοκή ευ-
ρέως φάσματος φορέων. Ειδικότερα, η κατάλ-
ληλη εκπαίδευση των αστυνομικών πρώτης 
γραμμής, του προσωπικού των καταστημάτων 
κράτησης, των τελωνειακών υπαλλήλων, των 
λιμενικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των 
Υπηρεσιών Ασύλου και Υποδοχής & Ταυτο-
ποίησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Μέσω της 
εκπαίδευσης, οι ανωτέρω θα πρέπει να καθί-
στανται ικανοί να εντοπίζουν τα σημάδια ριζο-
σπαστικοποίησης σε πρώιμο στάδιο. Επιπλέον
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θα πρέπει να είναι ικανοί να προσφέρουν στή-
ριξη στα άτομα που κινδυνεύουν ή να τα πα-
ραπέμπουν σε εξειδικευμένους επαγγελματίες, 
για περαιτέρω βοήθεια. Το αντικείμενο του έρ-
γου εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης με τίτ-
λο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και 
του εξτρεμισμού» και στοχεύει:
α) στην πρόληψη της τρομοκρατίας και του βί-
αιου εξτρεμισμού,
β) στη συνεργασία με σκοπό τη διαρκή εκπαί-
δευση και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των 

επαγγελματιών πρώτης γραμμής, καθώς και 
του κοινού για το φαινόμενο της ριζοσπαστικο-
ποίησης,
γ) στην εφαρμογή, κατά τα ανωτέρω, διεθνών 
προτύπων και βέλτιστων πρακτικών,
δ) στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για την 
ασφάλεια της χώρας μέσω της πρόληψης της 
ριζοσπαστικοποίησης, και
ε) στη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα 
πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης.

φορητές συσκευές αντιμετώπισης απειλών

Στο πλαίσιο εορτασμού του Ευρωπαϊκού Μήνα 
για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο [1] και 
παράλληλα υλοποίησης του Κύκλου Πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EMPACT [2], η 
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ως επικεφαλής της 
δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήματα στον 
Κυβερνοχώρο [European Cybercrime Centre - 
EC3] της Europol [3] υλοποιεί εκστρατεία πρό-
ληψης και ενημέρωσης σχετικά με κακόβουλο 
λογισμικό που προσβάλλει φορητές συσκευές 
(mobile malware).

Οι φορητές συσκευές έχουν αντικαταστήσει, 
σήμερα, σε μεγάλο βαθμό τους προσωπικούς 
υπολογιστές, τόσο στο σπίτι, όσο και στον ερ-
γασιακό χώρο. Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
(smartphones) και οι υπολογιστές ταμπλέτες 
(tablets) είναι στην πραγματικότητα «μικρογρα-
φίες» υπολογιστών και γι’ αυτό το λόγο θα πρέ-
πει να προστατεύονται εξίσου αποτελεσματικά. 
Οι απειλές για τις συγκεκριμένες συσκευές είναι 

ίδιες με αυτές των σταθερών υπολογιστών και 
των laptops – ή ίσως και σοβαρότερες.
Οι πολίτες βασίζονται στα smartphones και τα 
tablets για ένα μεγάλο μέρος των δραστηριο-
τήτων της καθημερινότητάς τους. Μέσω αυτών 
επικοινωνούν, αναπτύσσουν κοινωνικές επα-
φές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Επίσης, 
αποθηκεύουν σε αυτά διάφορα αρχεία (πχ ει-
κόνες) και επαφές, προσωπικές και επαγγελ-
ματικές πληροφορίες. Τέλος, χρησιμοποιούν τις 
συσκευές αυτές για να προβούν σε online αγο-
ρές αλλά και σε τραπεζικές συναλλαγές.
Με δεδομένη την αύξηση της εξάρτησης των 
πολιτών από τις φορητές συσκευές, οι κυβερ-
νοεγκληματίες βρίσκουν μια εξαιρετική ευκαιρία 
για να αποκτήσουν – προφανώς χωρίς εξουσιο-
δότηση – πρόσβαση σε δεδομένα και χρήματα, 
ή απλά να προκαλέσουν βλάβες. Έτσι, έχουν 
αναπτύξει και εξελίσσουν διαρκώς μια σειρά 
από νέα «ψηφιακά όπλα», ειδικά σχεδιασμένα 
για να λειτουργούν στις φορητές συσκευές. 
Εξαιτίας των διαφόρων μορφών του mobile 
malware είναι πιθανό :
• να χαθούν προσωπικές πληροφορίες, 
• να «κλαπεί» η ψηφιακή ταυτότητα κάποιου, 
• να διαρρεύσουν επαγγελματικά δεδομένα, 
• να χαθούν χρήματα και 
• αν η συσκευή κάποιου σταματήσει να λειτουρ-
γεί, τότε να χαθούν όλα τα αποθηκευμένα σε 
αυτή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προ-
σωπικών φωτογραφιών, επαφών και emails. 
Από τον κίνδυνο μόλυνσης, άλλωστε, δεν εξαι-
ρείται κανένα λειτουργικό σύστημα.
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Στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο www.
cyberalert.gr/mobile-malware έχει αναρτηθεί 
υλικό με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση πο-
λιτών και επαγγελματιών για τις υφιστάμενες 
απειλές σε σχέση με το mobile malware, καθώς 
επίσης και για τους τρόπους προστασίας από 
τις διάφορες μορφές του.
Μέσα από βίντεο, φυλλάδια και διαγράμματα 
επιδιώκεται η επίτευξη στο μέγιστο δυνατό εύ-
ρος ενημέρωσης του κοινού που περιηγείται 
στο Διαδίκτυο και κάνει χρήση των υπηρεσιών 
αυτού μέσα από φορητές συσκευές, για την 
αποφυγή θυματοποίησης, απώλειας χρημάτων 
και διαρροής ή υποκλοπής προσωπικών και 
επαγγελματικών δεδομένων.
Η εκστρατεία πρόληψης και ενημέρωσης υλο-
ποιείται, κατά το χρονικό διάστημα από 24 έως 
30 Οκτωβρίου 2016, με τη συμβολή του Οργα-
νισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφά-
λεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) [4], του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Δι-
αχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθε-
ρίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) [5], 
των Αρχών Επιβολής του Νόμου, των Εθνικών 
CERT [6] και ιδιωτικών εταιρειών, ταυτόχρονα 
σε είκοσι δύο (22) Κράτη – Μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία, στην Ουκρανία, 
στην Κολομβία, αλλά και με την υποστήριξη της 
Ameripo l [7] σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε είκο-
σι (20) επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέσω του ιστοτόπου του Ευρωπαϊ-
κού Κέντρου για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώ-
ρο της Europol https://www.europol.europa.eu/
content/mobile-malware.
--------------------------------------------------------------
[1] https://cybersecuritymonth.eu
[2] https://www.europol.europa.eu/content/eu-
policy-cycle-empact
[3] https://www.europol.europa.eu/ec3
[4] https://www.enisa.europa.eu/
[5] http://www.eulisa.europa.eu/
[6] Για πληροφορίες σχετικά με την Εθνική 
Αρχή Αντιμετώπιση Ηλεκτρονικών Επιθέσεων 
(Εθνικό CERT) στην Ελλάδα επισκεφθείτε τον 
ιστότοπο: http://www.nis.gr/portal/page/portal/
NIS/NCERT
[7] http://www.ameripol.org

πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μετά από την ψήφιση του μνημονιακού νόμου 
4337/2015, τέθηκε σε αμφισβήτηση η ελεύθερη 
μετακίνηση του ενστόλου προσωπικού, στα συ-
γκοινωνιακά μέσα του ΟΟΣΑ, γεγονός το οποίο 
θα περιπλεκτεί το 2017, όπου προβλέπεται το 
ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Στις 22 Δεκέμβρη η ΕΑΠΣ προχώρησε σε μια 
ακόμα παρέμβαση προς τον κ.Τόσκα, επιση-
μαίνοντάς του : 
«Μέχρι σήμερα, λίγες μέρες προ της εκπνοής 
του έτους, ουδεμία ενημέρωση έχουμε για το 
συγκεκριμένο θέμα.
Σας παρακαλούμενα μας ενημερώσετε για το 
παραπάνω ζήτημα, θέλοντας να πιστεύουμε ότι 

έχετε δρομολογήσει εγκαίρως. τις απαραίτητες 
ενέργειες, με τις υπηρεσίες των συναρμόδιων 
υπηρεσιών».
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νέες ηλεκτρονικές εκδόσεις από την ΕΑΠΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη γειτονική 
Ιταλία, υπενθύμισε με τραγικό τρόπο την πα-
ρουσία του φαινομένου στην ευρύτερη γειτο-
νιά μας. Στο τελευταίο συνέδριο της FEU στην 
Βουδαπέστη, μεταξύ των εισηγήσεων οι Ιταλοί 
συνάδελφοι της APVVF, Maurizio Alivernini και 
Marcello Serpieri παρουσίασαν την δράση του 
ιταλικού πυροσβεστικού σώματος στον σεισμό 
της 24ης Αυγούστου, δίδοντας και μια περιγρα-
φή του τρόπου δράσης και οργάνωσής του.
Η παρουσίαση μετά και τον πρόσφατο νέο 
ισχυρό σεισμό, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Η μετάφραση και η προσαρμογή της πα-
ρουσίασης έγινε από τον Γιάννη Σταμούλη και 
Αν. Παππά
Το e-book βρίσκεται αναρτημένο στην ψηφιακή 
βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ 

ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ
Σύμφωνα με τη μακρόχρονη λαϊκή παράδοση 
στη χώρα μας, οι επαγγελματικές τάξεις επεδί-
ωξαν να βρουν και να έχουν έναν Άγιο προστά-
τη τους. Ως συνέχεια της ωραίας αυτής ευλα-
βούς συνήθειας, σήμερα πολλά επαγγέλματα 
και λειτουργήματα έχουν τον Άγιο προστάτη 
τους. Οι Έλληνες Πυροσβέστες αναγνώρισαν 
ως Προστάτες Άγιους, τους «Τρείς εν καμίνω 
Παίδες, Ανανία - Αζαρία - Μισαήλ».
Το 2014 φτιάχτηκε το πρώτο αφιέρωμα για τους 
προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος, που 
βασίστηκε σε υλικό από το αρχείο του Πυρο-
σβεστικού Μουσείου, και παλιότερα άρθρα που 
δημοσιευτήκαν κατά καιρούς στα περιοδικά 
«Πυροσβεστική Επιθεώρηση» και «Πυροσβε-
στικό Γίγνεσθαι». Η συγγραφή του έγινε με 
ευλάβεια και χρέος για την υπέρτερη δύναμη 
των Αγίων μας, που προστατεύουν τους Έλ-
ληνες Πυροσβέστες στο καθημερινό, δύσκολο 
και επικίνδυνο αγώνα εναντίον των αδηφάγων 
φλογών, αλλά και όλων των κινδύνων που στο-
χεύουν την πολιτική προστασία στη χώρα μας. 
Η νέα του επανέκδοση εμπλουτίστηκε με πε-
ρισσότερο υλικό.

Το e-book βρίσκεται αναρτημένο στην ψηφιακή 
βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ.
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γιατί ο θεός έγινε άνθρωπος;;;

Πυραγός  Λίβερης Χρήστος - Θεολόγος – Κατηχητής 

Cur Deus homo ?

Θα μου πει κανείς τί παράξενο ερώτημα είναι 
αυτό; Ναι αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές 
συναδέλφισσες, αυτό είναι ένα παράξενο ερώ-
τημα, μα είναι και συνάμα ένα απλό ερώτημα 
που ίσως, ως χριστιανοί, κανείς μας να μην το 
έχει θέσει ποτέ στον εαυτό του. Ζούμε σήμερα 
σε μία άκρως καταναλωτική, υλιστική και συγ-
χύσεως κοινωνία, γι΄αυτό ποτέ άλλοτε το ερώ-
τημα αυτό δεν ήταν τόσο αναγκαίο και επίκαιρο 
όσο σήμερα.
Χριστούγεννα λοιπόν. Γεννάται ο Χριστός!!! 
- Το ότι γεννήθηκε μέσα σε μία ταπεινή φάτνη 
σε ένα σπήλαιο της πόλης βηθλεέμ, όλοι θέλω 
να πιστεύω ότι το γνωρίζουμε.
- Το ότι γεννάται και μέσα στη φάτνη που ονο-
μάζεται ορθόδοξη Εκκλησία σε κάθε Θεία Λει-
τουργία, επίσης. 
- Το μεγάλο ερώτημα είναι λοιπόν για το αν θα 
γεννηθεί επιτέλους φέτος βαθιά στην καρδιά 
μας. Αυτό πραγματικά δεν το γνωρίζω, γιατί, 
χωρίς να κοπιάσουμε λίγο, για να αποκτήσου-
με την ορθή γνώση της πίστης μας, δε θα αξι-
ωθούμε τη θεία αγάπη. Χωρίς την προσπάθεια 
για την απόκτηση της αγιότητας είναι αδύνατο 
να δει κανείς το Θεό, και έτσι κάπου εδώ αρχί-
ζουν τα δύσκολα. Αρχίζουν γιατί για να γίνουν 
όλα αυτά πρέπει να πρώτα πρώτα να διώξω 
την φιλαυτία μου, να ανεκτώ και να ανοιχτώ με 
σεβασμό στην προσωπικότητα του συνανθρώ-
που μου. Πρέπει να σταματήσω να είμαι ναρ-
κισσιστής, κάνοντας όλους τους άλλους αντι-
κείμενό μου. Πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες 
μου. Πρέπει να σηκώσω το σταυρό μου, που 
μου φορτώνουν είτε οι άλλοι, είτε ο ίδιος μας ο 
εαυτός και να προχωρήσω μπροστά, ξεκουρά-
ζοντας τους άλλους και ταυτόχρονα συγχωρώ-
ντας τους. Αυτό εξάλλου είναι και ευτυχία, δη-
λαδή με ταπείνωση να θέτω χωρίς ιδιοτέλειες 
τον εαυτό μου στην υπηρεσία του άλλου.
 Μία καλή αρχή λοιπόν θα ήταν, για να γιορτά-
σουμε φέτος εν έτη 2016 αληθινά Χριστούγεν-
να, με τη βοήθεια του Θεού, να μάθουμε γιατί 

έγινε η «εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της 
Παρθένου» ενσάρκωση του β΄ προσώπου της 
Αγίας Τριάδας, Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός 
μπήκε στην ιστορία και στη μοίρα του άνθρω-
που; 
Μετά την πτώση λοιπόν του ανθρώπου και την 
απομάκρυνσή του από την κοινωνία του Θεού, 
εμφανίζεται η ανάγκη της αποκαταστάσεως 
του ανθρώπου στην κατάσταση εκείνη από την 
οποία ξεκίνησε καθώς και της επανατοποθετή-
σεώς του στην οδό της κοινωνίας με τον Θεό. 
Αυτό φυσικά αποτελεί αποτέλεσμα της απόλυ-
τα ελεύθερης «εν αγάπη» επιλογής του Θεού, 
αφού ο Θεός δεν υπόκειται σε κανένα κατανα-
γκασμό όπως επίσης και η θέωση και η αφθαρ-
τοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή η επανατο-
ποθέτηση του στην αίώνια οδό της κοινωνίας 
του με τον Θεό, δεν έχει κανένα καταναγκα-
στικό στοιχείο. Ο Άγιος Μάξιμος τοποθετεί τον 
Χριστό στο κέντρο της δημιουργίας και γράφει 
πως η ενανθρώπηση του Θεού είναι το μακάριο 
τέλος. Είναι ο σκοπός για τον οποίο τα πάντα 
δημιουργήθηκαν. Από αυτόν το σκοπό τα πά-
ντα απορρέουν και λαμβάνουν την αιτία τους, 
χωρίς να έχει σε τίποτα άλλο την αιτία του. 
Η ενσάρκωση λοιπόν κατά του αγίους πατέ-
ρες είναι συγκατάβαση!!! Τι ωραία λέξη. Αυτό 
στην κυριολεξία σημαίνει ότι ,κάποιος που δεν 
με χρειάζεται καθόλου αποφασίζει να αναλάβει 
την προσωπική ευθύνη και όλο το ειδικό
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Συνάντηση του Πρόεδρου του NVFC με τον 
Αρχηγό του ΠΣ

Με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος 
Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Καπέλιο συναντή-
θηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 ο Πρόε-
δρος του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυ-
ροσβεστών των ΗΠΑ (National Volunteer Fire 
Council) κ. Kevin Quinn συνοδευόμενος από 
τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθε-
λοντών Πυροσβεστικού Σώματος Μάκη Τσιου-
γκρή και την Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της 
Ένωσης Μαρία Μπίτρα. Ακολούθησε συζήτη-
ση για θέματα εθελοντισμού και πυρόσβεσης 
γενικότερα και η συνάντηση ολοκληρώθηκε με 
ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, ενός ομοιώ-
ματος πυροσβεστικού οχήματος που εξέδωσε 
ο Λευκός Οίκος για το 2016 προς τιμήν των 
πυροσβεστών, από μέρους του κ. Quinn, και 
ενός δίσκου με το έμβλημα του Πυροσβεστικού 

Σώματος από την πλευρά του κ. Αρχηγού ΠΣ.

Συνάντηση του Πρόεδρου του NVFC με τους 
Πρόεδρους της ΕΑΠΣ και της ΠΟΕΥΠΣ

Με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών ΠΣ 
Γιάννη Σταμούλη και τον Πρόεδρο της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων 
Π.Σ. Δημήτρη Σταθόπουλο συναντήθηκε στις 3 
Νοεμβρίου 2016 ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμ-
βουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών (NVFC) των 
ΗΠΑ κ. Kevin D. Quinn συνοδευόμενος από 
τον Πρόεδρο και την Υπεύθυνη Διεθνών Σχέ-
σεων της ΠΕΕΠΣ Μάκη Τσιουγκρή και Μαρία 
Μπίτρα. Με τον κ. Kevin συζητήθηκαν κυρίως 
ζητήματα του πυροσβεστικού εθελοντισμού 
και της πυροσβεστικής εκπαίδευσης, ανταλ-
λάγησαν απόψεις και συμφωνήθηκε να προ-
ωθηθούν δράσεις συνεργασίας της ΕΑΠΣ και 
της ΠΟΕΥΠΣ και με τις δύο άλλες εθνικές ομο-
σπονδίες των ΗΠΑ, των Αξιωματικών (IAFC) 
και των επαγγελματιών Πυροσβεστών (IAFF). 
επαγγελματιών Πυροσβεστών (IAFF). 
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τα νέα της ΠΕΕΠΣ

προσωπικό βάρος της ύπαρξής μου. Η εν-
σάρκωση που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα 
χρειάζεται για έναν και μοναδικό λόγο, όπως 
αναφέρει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, 
«δια το αγιασθήναι τω ανθρωπίνω του Θεού 
τον άνθρωπο». Σκοπός της ενσαρκώσεως του 
Χριστού είναι η θέωση και η αφθαρσία του αν-
θρώπου, οι οποίες δεν μπορεί να γίνουν χωρίς 
την οντολογική ένωση του κτιστού, που είναι ο 
άνθρωπος και του ακτίστου που είναι ο Θεός. 
Και ο Τριαδικός Θεός μας, ο μόνος αληθινός 
Θεός, είναι ένας Θεός που δεν ενώνετε ,δεν 

μας συναντά και δεν μας συστήνεται γιατί είμα-
στε πλούσιοι ή πτυχιούχοι, ή ιεράρχες, ή πολι-
τικοί άρχοντες, ή ανώτατοι αξιωματικοί κτλ αλλά 
γιατί είμαστε ταπεινοί και καθαροί στην καρδιά. 
Είναι ένας Θεός που δεν ανακαλύπτεται αλλά 
αποκαλύπτεται μόνο στους καλοπροαίρετους 
και στους έχοντας αγαθή διάθεση να τον γνωρί-
σουν πραγματικά. Όλα αυτά συμβαίνουν επει-
δή ο χριστιανισμός δεν είναι θέμα εξυπνάδας, 
αλλά καθάρσεως καρδιάς, ταπεινοφροσύνης 
και δεκτικότητας. 
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!!! 
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Ημερίδα για τον «Εθελοντισμό στο Πυρο-
σβεστικό Σώμα» στο Αγρίνιο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 4 
Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα του Επιμελητη-
ρίου Αιτωλοακαρνανίας στην πόλη του Αγρινίου 
η ημερίδα με θέμα «Εθελοντισμός στο Πυρο-
σβεστικό Σώμα» που συνδιοργάνωσαν ο Δή-
μος Αγρινίου, ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός 
Σταθμός Παραβόλας και η Πανελλήνια Ένωση 
Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Στην εκ-
δήλωση παραβρέθηκαν ως επίσημοι προσκε-
κλημένοι και ομιλητές ο Καθηγητής Δυναμικής 
Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του 
ΕΚΠΑ Ευθύμης Λέκκας, ο Καθηγητής Περι-
βαλλοντικής Πληροφορικής, Τηλεπισκόπησης 
& Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
Πανεπιστημίου Πατρών Νικόλαος Κούτσιας 
και ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εθε-
λοντών Πυροσβεστών των ΗΠΑ κ. Kevin D. 
Quinn. Στην Ημερίδα συμμετείχαν επίσης ως 
ομιλητές ο Επιπυραγός Μαρτζάκλης Βασίλει-
ος από το Γραφείο Επιχειρησιακού Συντονι-
στή ΠΣ Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιο-
νίων Νήσων ο Πυραγός Κολοκοτσάς Γεώργιος 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΒΙ.ΠΕ. 
Πατρών, η Διοικητής του Εθελοντικού Πυρο-
σβεστικού Σταθμού Παραβόλας Υποπυραγός 
Ζωή Στάμου και ο Προεδρος της Π.Ε.Ε.Π.Σ. 
Μάκης Τσιουγκρής. Σύντομους χαιρετισμούς 
απηύθυναν μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Αγρινίου κ. Νίκος Γκρίζης, ο Πρόεδρος 
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Δημήτρης Σταθόπουλος, ο 
Πρόεδρος της Ε.Α.Π.Σ. Ιωάννης Σταμούλης, 
ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. Αντώνης Κού-
κουζας, ο Υποδιοικητής της Π.Υ. Γυθείου Επι-
πυραγός Κων/νος Γραφάκος και ο Πρόεδρος 
του Σωματείου Φίλων Εθ. Πυρ/κού Σταθμού 
Παραβόλας κ. Διονύσης Γιαννακάς. Την εκδή-
λωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων οι αντι-
δήμαρχοι Αγρινίου κ.κ. Ανδρέας Καλαμπαλίκης 

και Μαρία Παπαγεωργίου, ο πρώην Δήμαρχος 
Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός, ο Διοικητής της 
Π.Υ. Ναυπάκτου Αντιπύραρχος Χριστόφορος 
Μπόκας, ο Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου Επιπυ-
ραγός Ευστράτιος Πετράκης, ο Υποστράτηγος 
Π.Σ. ε.α. Παναγιώτης Γιαννακόπουλος Εθελο-
ντές Πυροσβέστες, μαθητές του Γενικού Λυκεί-
ου Παραβόλας και πλήθος κόσμου.

Βράβευση Εθελοντών Πυροσβεστών & της 
ΠΕΕΠΣ από το ΠΣ
Σε τελετή βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε 
από το Πυροσβεστικό Σώμα σήμερα 17/12 στη 
Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στο 
πλαίσιο του εορτασμού των Προστατών του 
“Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω”, τιμήθηκε ο
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εθελοντισμός στο ΠΣ, στο πρόσωπο δυο εθε-
λοντών πυροσβεστών, καθώς και η Πανελλή-
νια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώ-
ματος. Τις τιμητικές πλακέτες παρέλαβαν, η 
Εθελόντρια Πυρονόμος Καπετανοπούλου Με-
ρόπη και ο Εθελοντής Πυρονόμος Παναγιώτου 
Σπυρίδων, από τον Αν. Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης Τζανέτο Φιλιππάκο και από τον 
εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Απόστολο Ψωμά 
αντίστοιχα. Και οι δυο συνάδελφοι υπηρετούν 
στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέ-
λης και πριν λίγους μήνες συμπλήρωσαν δέκα 
εννέα χρόνια συνεχούς εθελοντικής υπηρεσίας 
στο ΠΣ από τον Ιούλιο του 1997. Την τιμητική 
πλακέτα για την Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών 
Πυροσβεστικού Σώματος παρέλαβε ο Γενικός 
Γραμματέας του ΔΣ Εθελοντής Πυρονόμος Δη-
μήτρης Ζέρβας ενώ τιμητική διάκριση έλαβαν 
επίσης, τρεις Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού 
Σώματος, δυο μόνιμοι Πυροσβέστες και η εται-
ρεία ελαστικών Goodyear.

Συνάντηση της ΠΕΕΠΣ εκπροσώπους της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
Με εκπροσώπους του Γραφείου της Ελληνο-
γερμανικής Συνέλευσης στην Αθήνα συναντή-
θηκε την Πέμπτη 24/11/2016 αντιπροσωπεία 
της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυρο-
σβεστικού Σώματος αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρό της Σεραφείμ Τσιουγκρή, τον Γεν. 
Γραμ. Δημήτριο Ζέρβα και την Υπεύθυνη Διε-
θνών Σχέσεων Μαρία Μπίτρα. Η συνάντηση, 
που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συμ-
μετοχή της ΠΕΕΠΣ στην 6η ετήσια Συνδιάσκε-
ψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που δι-

εξήχθη στο Ναύπλιο, σκοπό είχε την αναλυτική 
ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο του θεσμού 
του Εθελοντή Πυροσβέστη και των Εθελοντι-
κών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, 
την στοχοθεσία, το έργο και τις δράσεις της ΠΕ-
ΕΠΣ καθώς και την διερεύνηση τρόπων για την 
στήριξη των Εθελοντικών ΠΥ και γενικότερα 
του εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επίσκεψη του Προέδρου του NVFC στον 
Εθελ. Πυρ/κό Σταθμό Παραβόλας
Τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Παρα-
βόλας Αγρινίου επισκέφθηκε στις 3 Νοεμβρί-
ου 2016 ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου 
Εθελοντών Πυροσβεστών των ΗΠΑ (National 
Volunteer Fire Council) κ. Kevin Quinn στο 
πλαίσιο της παρουσία του στην πόλη του Αγρι-
νίου ως προσκεκλημένος σε ημερίδα που δι-
οργανώθηκε από τον Εθελοντικό Π.Σ., τον 
Δήμο Αγρινίου και την ΠΕΕΠΣ για τα 25 χρόνια 
Εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τον 
κ. Quinn, τον οποίο συνόδευε ο Πρόεδρος της 
ΠΕΕΠΣ Μάκης Τσιουγκρής, υποδέχθηκε η Δι-
οικητής της Υπηρεσίας Υποπυραγός Στάμου 
Ζωή, ο πρώην Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου Αντι-
πύραρχος Χριστόφορος Μπόκας, ο εκπρόσω-
πος του Επιχειρησιακού Συντονιστή Π.Σ. Πελο-
ποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων νήσων, 
Επιπυραγός Μαρτζάκλης Βασίλειος, ο Υποδιοι-
κητής της Π.Υ. Γυθείου, Επιπυραγός Γραφάκος 
Κωνσταντίνος και Εθελοντές Πυροσβέστες της 
Υπηρεσίας. Ακολούθησε ξενάγηση στις εγκατα-
στάσεις κατά την διάρκεια της οποίας ενημερώ-
θηκε για τον τρόπο λειτουργίας και τις
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επεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει και τέ-
λος συνομίλησε με το εθελοντικό προσωπικό 
όπου τους εξέφρασε τον θαυμασμό του και 
τους παρότρυνε να συνεχίσουν το έργο τους με 
τον ίδιο ζήλο που το κάνουν μέχρι σήμερα. Σε 
ανάμνηση της επίσκεψης, η Διοικητής κ. Στά-
μου, επέδωσε στον κ. Quinn τιμητική πλακέτα 
ευχαριστώντας τον παράλληλα και για την απο-
δοχή της πρόσκλησης στην Ημερίδα. 

Τιμητική βράβευση του Εθελοντικού Π/Κ 
Ύδρας

Σε μια εξαιρετική εκδήλωση που διοργάνωσε 
το Λιμεναρχείο της Ύδρας στις 6 Δεκεμβρίου, 
ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου, τιμή-
θηκε μεταξύ άλλων και το Εθ. ΠΚ Ύδρας για 
την άψογη και αγαστή συνεργασία των δύο 
Υπηρεσιών. Την απονομής της τιμητική πλα-
κέτας πραγματοποίησε ο Λιμενάρχης Ύδρας, 
Πλωτάρχη ΛΣ Μανδαλάκη Γεώργιο και την πα-
ρέλαβε εκ μέρους του Εθ. ΠΚ Ύδρας ο Πυρα-

γός Αστρινάκης Γεώργιος ως Εκπρόσωπος της 
Διοίκησης Πυροσβεστικων Υπηρεσιών Νομού 
Αργολίδας.

Εγκαίνια Εθελοντικού Π/Κ Σπετσών
Πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα στις 
25 Νοεμβρίου 2016 η τελετή εγκαινίων του Εθε-
λοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σπετσών. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
και απεύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέ-
ας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, ο 
Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατή-
γος ΠΣ Βασιλείος Καπέλιος, ο δήμαρχος Σπε-
τσών Παναγιώτης Λυράκης και ο Διοικητής Π.Υ. 
Ναυπλίου Πύραρχος Βασίλειος Αλεξόπουλος. 
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης η βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Γεωργία Γεννιά, ο βουλευτής ΝΔ Κων-
σταντίνος Κατσαφάδος, ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Νήσων Σαρωνικού και εκπρόσωπος της 
Κοργιαλένειου Σχολής Παναγιώτης Χατζηπέ-
ρος, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου Αρ-
χιπύραρχος Χαράλαμπος Χιώνης, ο Διοικητής 
ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου Αρχιπύραρχος Άγγε-
λος Τριπολιτσιώτης, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αξιωματικών Π.Σ. Πύραρχος Ιωάννης Σταμού-
λης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι 
του δήμου Σπετσών, Αξιωματικοί του ΠΣ, εκ-
πρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων 
και συλλόγων καθώς και πλήθος κόσμου. Το 
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο λειτούργη-
σε στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 και στεγάζεται σε 
χώρο που παραχώρησε η Αναργύρειος & Κορ-
γιαλένειος σχολή Σπετσών ενώ στελεχώνεται 
από 25 εθελοντές πυροσβέστες.
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γραμμή βοήθειας για πυροσβέστες και διασώστες

η περιπέτεια της αποζημίωσης των πενθημέρων

Εδώ και αρκετό καιρό, προ του τέλους του 
έτους, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ΠΡΟ.
ΠΟ. γνώριζε ότι υπήρχε μνημονιακή ρύθμιση, 
που δημιουργούσε προβλήματα στην κανονική 
καταβολή των ΠΕΝΘΗΜΕΡΩΝ των τελευταίων 
μηνών του 2016. Η αντιμετώπιση του προβλή-
ματος, έχρηζε την κατάθεση νομοθετικής ρύθ-
μισης, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα.
Η ΕΑΠΣ είχε εκφράσει εγκαίρως την ανησυχία 
της προς τις οικονομικές υπηρεσίες του ΠΣ, 
όπου είχε δοθεί η ρητή διαβεβαίωση, ότι δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ομαλή κατα-
βολή των αποζημιώσεων για την πέραν του 
πενθημέρου εργασία μας.
Η γνωστή πολιτική της προχειρότητας και 
ελάσσονος ενδιαφέροντος, έφερε μόλις στις 19 
Δεκεμβρίου, την αναγκαία νομοθετική ρύθμιση 
προκειμένου να προσπεραστεί η μνημονιακή 
επιταγή και να εξασφαλιστεί ότι δεν εξαϋλω-
θούν τα ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ των τελευταίων μηνών 
του 2016.
Παρόλα αυτά η “τελευταίας στιγμή” ρύθμιση, 
δημιούργησε προς στιγμήν “τεχνικά ζητήματα” 
ομαλής καταβολής των ΠΕΝΘΗΜΕΡΩΝ, που 
δημιούργησαν σύγχυση και ανησυχία στους 
συναδέλφους όλης της χώρας, που έβλεπαν 

στην συγκεκριμένη προσωποιημένη εφαρμογή 
της μισθοδοσίας, να ανεβαίνουν και να κατεβαί-
νουν διάφορες εκδόσεις του τρέχοντος μισθού 
τους.
Καθόλη τη διάρκεια της 20ης Δεκεμβρίου, η 
ΕΑΠΣ βρισκόταν σε επικοινωνία με τα υπό-
λοιπα σωματεία του χώρου, τις οικονομικές 
υπηρεσίες του ΑΠΣ και τον κ. Αρχηγό του ΠΣ 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα γίνει η κα-
νονική καταβολή των αποζημιώσεων των ΠΕΝ-
ΘΗΜΕΡΩΝ. Τελικά αργά το μεσημέρι της ίδιας 
ημέρας, δόθηκε η διαβεβαίωση, ότι το πρόβλη-
μα λύθηκε και ότι μαζί με την μισθοδοσία που 
θα καταβληθεί εντός του μηνός, θα περιλαμβά-
νονται τα ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ δύο μηνών.

Δεν είσαι μόνος, μοιράσου το φορτίο
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό όσο και περίπλοκο 
πρόβλημα καλούνται να “επιλύσουν” οι Πυρο-
σβεστικές και Διασωστικές Υπηρεσίες καθώς 
και ομοσπονδιακοί φορείς των ΗΠΑ αναφορικά 
με τα αυξανόμενα περιστατικά ψυχικών διατα-
ραχών και νόσων που εμφανίζονται στο επαγ-
γελματικό και εθελοντικό πυροσβεστικό και δι-
ασωστικό προσωπικό. Τόσο οι Πυροσβέστες 
όσο και οι Διασώστες γνωρίζουν ότι το επάγ-
γελμα που επιλέξανε είναι ιδιαίτερα επικίνδυ-
νο και απαιτεί αυξημένες φυσικές & σωματικές 
ικανότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στα 
συμβάντα που καλούνται να επέμβουν. Αυτό 
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όμως που δεν είναι γνωστό στους περισσοτέ-
ρους είναι ότι μέσω των επεμβάσεων αυτών 
έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να έχουν 
προβλήματα υγείας ψυχολογικής φύσεως 
όπως άγχος, κατάθλιψη, σύνδρομο επαγγελ-
ματικής εξουθένωσης, σύνδρομο μετατραυμα-
τικού στρες και εθισμό σε ουσίες. Σύμφωνα με 
την Firefighter Behavioral Health Alliance (Συμ-
μαχία για την Ψυχική Υγεία των Πυροσβεστών) 
το 2015, 94 Πυροσβέστες & 25 Προνοσοκομια-
κοί Διασώστες αυτοκτόνησαν, ο ένας μάλιστα 
εν ώρα υπηρεσίας. Το 2016 ο αριθμός αυτός 
αυξήθηκε σε 96 Πυροσβέστες & 35 Διασώστες, 
ενώ ήδη μέσα στον Ιανουάριο του 2017 τρεις 
τρεις Πυροσβέστες και ένας Διασώστης έθεσαν 
τέλος στην ζωή τους. Το να φροντίζεις λοιπόν 
την ψυχική σου υγεία είναι εξ ίσου συμπαντικό 
με την διαχείριση της σωματικής σου υγείας. 

Συνέντευξη με τον Mike Healy από την Γραμ-
μή Βοήθειας για Πυροσβέστες & Διασώστες 
των ΗΠΑ.
Η Γραμμή Βοήθειας Πυροσβεστών & Διασω-
στών (1-888-731-FIRE (3473), παρέχει βοή-
θεια 24 ώρες το 24ωρο σε πυροσβέστες, προ-
νοσοκομειακούς διασώστες και στις οικογένειές 
τους σε θέματα ψυχικής υγείας. Το Εθνικό Συμ-
βούλιο Εθελοντών Πυροσβεστών (NVFC) ζή-
τησε από τον συνιδρυτή της γραμμής βοήθειας 
Mike Healy από τα Αμερικανικά Κέντρα Εθι-
σμού να μιλήσει για την αιτία της δημιουργίας 
της γραμμή βοήθειας και ποιές θα πρέπει να εί-
ναι οι προσδοκίες αυτών που θα αποφασίσουν 

να καλέσουν.
Ποιος απαντά στις κλήσεις στην γραμμή βοή-
θειας;
Οι κλήσεις στο κέντρο θα απαντηθούν από εμέ-
να ή από τον Mike Blackburn. Είμαστε και οι δυο 
πιστοποιημένοι EAPs (Employee Assistance 
Professionals/ Επαγγελματίες Παροχής Βοή-
θειας σε Υπαλλήλους) με πάνω από 30 χρόνια 
εμπειρίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Πώς ασχοληθήκατε με την Γραμμή Βοήθειας;
Συνταξιοδοτήθηκα το 2008 και γνωρίζω για 
χρόνια την ανάγκη δημιουργίας ενός προγράμ-
ματος ψυχολογικής υγείας για πυροσβέστες. 
Επίσης, έχω παραπάνω από 40 χρόνια εμπει-
ρίας στην εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία. 
Ο Mike Blackburn συνταξιοδοτήθηκε από τον 
Πυροσβεστικό Σταθμό του Providence στην 
πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ όπου ξεκίνησε το 
Πρόγραμμα Παροχής Βοήθειας σε Μέλη του 
Πυροσβεστικού Σταθμού του Providence στα 
μέσα της δεκαετίας του 1990.
Τι είδους ερωτήσεις γίνονται στους καλούντες;
Σίγουρα θα πρέπει να βρούμε την ρίζα του 
προβλήματος. Τα επίθετα και οι πυροσβεστικοί 
χώροι εργασίας δεν είναι απαραίτητο να ανα-
φερθούν αλλά εστιάζουμε στο πρόβλημα με το 
να ακούσουμε τα συμπτώματα. Η απόλυτη εχε-
μύθεια είναι ύψιστης σημασίας. Γνωρίζουμε και 
οι δυο τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε 
και ποιές διαδικασίες να ακολουθήσουμε. Όλες 
οι αποφάσεις που αφορούν την θεραπεία αφή-
νονται στους καλούντες.
Μπορούν οι καλούντες να παραμείνουν ανώ-
νυμοι;
Μπορούν να παραμείνουν σε ποσοστό 100% ή 
όχι. Εξαρτάται από τον καλούντα.
Μπορεί ο πυροσβεστικός σταθμός του καλού-
ντα να ανακαλύψει ότι πήρε τηλέφωνο;
Δεν έχουμε κανένα λόγο να επικοινωνήσουμε 
με τον χώρο εργασίας και δεν είναι υποχρεωτι-
κό να το αναφέρει κανείς.
Σε τι είδους θέματα απευθύνεται η γραμμή βο-
ήθειας;
Τα θέματα ψυχολογικής υγείας καλύπτουν έναν 
ευρύ τομέα και περιλαμβάνουν μετατραυματική 
αγχώδη διαταραχή (PTSD), στρες, χρήση ουσι-
ών, κατάθλιψη κ.α.
Πότε είναι διαθέσιμη η γραμμή βοήθειας;
Η γραμμή είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο. 
Κάθε κλήση είναι σημαντική για εμάς.
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Τι παροχές μπορούν να υπάρξουν με την συμ-
βουλή και συμβολή της γραμμής βοήθειας;
Ανάλογα με την φύση του προβλήματος, μπο-
ρούμε να κάνουμε προτάσεις αντιμετώπισης οι 
οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν εγκαταστά-
σεις διαχείρισης των προβλημάτων, πιστοποι-
ημένους ψυχολόγους πάνω στο θέμα της αντι-
μετώπισης της PTSD, κ.α.
Τι συμβαίνει μετά την κλήση;
Η απόφαση επαφίεται στον καλούντα. Εμείς 
μπορούμε να προσφέρουμε επιλογές για να 
βελτιωθούν τα προβλήματα. Δεν προσφέρουμε 
την θεραπεία αλλά βοηθούμε τους καλούντες 
να κατευθυνθούν σε λύσεις για την βοήθεια 
της κατάστασής τους. Μπορεί αυτό να αφορά 
συστάσεις σε εξειδικευμένα κέντρα ή σε πι-
στοποιημένους ειδικούς εκπαιδευμένους σε 
θέματα πυροσβεστικής φύσεως. Αν απαιτείται 
θεραπεία, συνεργαζόμαστε με τις ασφαλιστικές 
εταιρίες των καλούντων για να σιγουρευτούμε 
ότι δεν θα υπάρχει κόστος θεραπείας.
Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο σε ένα πι-
θανό καλούντα;
Έχοντας λάβει χιλιάδες κλήσεις στην Γραμμή, 
μπορώ να διαβεβαιώσω τους καλούντες πως 
ο,τιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν δεν εί-
ναι οι μοναδικοί που βιώνουν κάτι παρόμοιο. 
Στην Πυροσβεστική γνωρίζουμε πώς είναι να 
δείχνεις δυνατός ενώ μέσα σου καταρρέεις. 

Αν υποφέρεις, κάλεσέ μας. Κανείς δεν θα σε 
κρίνει, ούτε θα σε αναγκάσει να κάνεις κάτι το 
οποίο δεν θέλεις. Οι αποφάσεις είναι δικές σου.
ΠΗΓΗ: http://www.nvfc.org/you-are-not-alone-
interview-with-mike-healy-of-the-fireems-
helpline/
Μετάφραση - απόδοση στα ελληνικά: 
Εθελόντρια Πυροσβέστρια Μπίτρα Μαρία – 
Υπεύθυνη διεθνών σχέσεων της Πανελλήνιας 
Ένωσης Εθελοντών Π.Σ.
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η υπηρεσία ασθενοφόρων της ΠΥ στην Νέα Υόρκη

Ιστορική αναδρομή
Το 1996 είναι η χρονιά όπου ο τότε Δήμαρχος 
της Νέας Υόρκης Rudolph William Louis “Rudy” 
Giuliani εφαρμόζοντας μια σειρά μεταρρυθ-
μίσεων αποφασίζει να εντάξει την Υπηρεσία 
Ασθενοφόρων (Emergency Medical Service) 
που ήταν μέρος της Δημοτικής Επιχείρησης 
Υγείας και Νοσοκομείων (Health and Hospitals 
Corporation) και αντιμετώπιζε μια σειρά προ-
βλημάτων, κάτω από την Διοίκηση της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας (FDNY). Η Υπηρεσία 
Ασθενοφόρων μέχρι εκείνη την χρονιά λειτουρ-
γούσε ως «προέκταση» του Τμήματος Επειγό-
ντων Περιστατικών των νοσοκομείων. Διέθετε 
κάθε μέρα «στον δρόμο» περίπου 150 Ασθενο-
φόρα Βασικής Υποστήριξης Ζωής (Basic Life 
Support Ambulance) και 50 Ασθενοφόρα Εξει-
δικευμένης Υποστήριξης Ζωής (Advance Life 
Support Ambulance) διασκορπισμένα σε 16 
σταθμούς εντός της Νέας Υόρκης. Η προμήθεια 
υλικών (αναλώσιμα και μηχανολογικός εξοπλι-
σμός) εξασφαλίζονταν μέσω των νοσοκομείων 
ενώ υπήρχε αρκετά καλή σχέση και συνεργα-
σία με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών 
των Νοσοκομείων. Παρόλα αυτά όμως διαχρο-
νικά η EMS παρέμενε υποχρηματοδοτούμενη 
και σε 2η προτεραιότητα, γεννώντας μια σειρά 
σοβαρών προβλημάτων, με την Δημοτική Επι-
χείρηση Υγείας και Νοσοκομείων να ρίχνει το 
βάρος στα νοσοκομεία.

Οργάνωση και προσωπικό
Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων αποτελεί ξεχωρι-
στό κλάδο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 
δικό της Αρχηγό (Chief of the Bureau of EMS) 
που αναφέρεται απευθείας στον Αρχηγό της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης. 
Τον Αρχηγό του κλάδου βοηθά ο Υπαρχηγός, ο 
Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης, ο Διευθυ-
ντής Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, 
ένας Τμηματάρχης Εκπαίδευσης και τρεις Τμη-
ματάρχες Ιατρικών Επιχειρήσεων. Σε επιχειρη-
σιακό επίπεδο η Νέα Υόρκη είναι χωρισμένη σε 
5 τομείς όπου κάθε τομέας έχει τον προϊστάμε-

νό του (Division Chief) και κάθε τομέας διαιρεί-
ται σε σταθμούς που διοικείται από τον διοικητή 
και στην συνέχεια στους επόπτες/υπεύθυνους 
βάρδιας. Η Υπηρεσία συνολικά διαθέτει:
• 34 Σταθμούς ασθενοφόρων, 
• 200 Απλά ασθενοφόρα (Basic Life Support 
Ambulance),
• 50 Κινητές Μονάδες (Advance Life Support 
Ambulance),
• 35 Ασθενοφόρα (20 απλά και 15 κινητές μο-
νάδες) ΡαδιοΒιοΧημικών Περιστατικών (Haz-
Tac Ambulance) 
• 10 “Διασωστικές” κινητές μονάδες (Rescue 
Medic Unit),
• 5 Λεωφορεία διασκευασμένα για την αντιμε-
τώπιση συμβάντων Μαζικής Απώλειας Υγείας 
(Μ.Α.Υ.)
• 5 Οχήματα για την υλικοτεχνική υποστήριξη 
συμβάντων (Μ.Α.Υ.) και την ανάκτηση των υλι-
κών ακινητοποίησης των τραυματιών κατά την 
μεταφορά των καθημερινών εκτάκτων περιστα-
τικών στα νοσοκομεία.
• 1 Κινητή Μονάδα Αναπνευστικής Θεραπείας
• 1 Διασωστικό Πλοιάριο,
• Πλήθος οχημάτων διοίκησης.

Το προσωπικό των ασθενοφόρων διακρίνεται:
- σε Τεχνικούς Επείγουσας Ιατρικής - Βασικής 
Εκπαίδευσης (Emergency Medical Technician 
- Basic) εν συντομία «ΕΜΤ» που στελεχώνουν 
τα απλά ασθενοφόρα

Του Εθελοντή Πυρονόμου Δημήτρη Ζέρβα
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σε Τεχνικούς Επείγουσας Ιατρικής - Παραϊ-
ατρικούς (ΕΜΤ – PARAMEDIC) εν συντομία 
«PARAMEDIC» που στελεχώνουν τις κινητές 
μονάδες. Ειδικότερα, τα Haz-Tac Ambulances 
στελεχώνονται ανάλογα με τον τύπο του ασθε-
νοφόρου από ΕΜΤ ή PARAMEDIC που έχουν 
λάβει ειδική εκπαίδευση στην παροχή προνο-
σοκομειακής φροντίδας σε επικίνδυνο περιβάλ-
λον και φέρουν επιπρόσθετα ειδικό εξοπλισμό. 
Αντίστοιχα, οι Rescue Medic Units στελεχώνο-
νται από PARAMEDIC που έχουν εκπαιδευτεί 
τόσο στην παροχή προνοσοκομειακής φροντί-
δας σε επικίνδυνο περιβάλλον όσο και στην τε-
χνική διάσωση. Όπως τα Haz-Tac Ambulances 
έτσι και οι Rescue Medic Units φέρουν επι-
πρόσθετα διασωστικό εξοπλισμό. Η Υπηρε-
σία εκπέμπει κατά μέσο όρο σε πρωινή και 
απογευματινή βάρδια περίπου από 170 απλά 
ασθενοφόρα και 40 κινητές μονάδες ενώ στην 
νυχτερινή βάρδια περίπου 100 απλά ασθενο-
φόρα και 20 κινητές μονάδες. Επιπρόσθετα, 
εκπέμπει περίπου 20 Haz-Tac Ambulances και 
5 Rescue Medic Units. Τα ειδικά ασθενοφόρα 
ανταποκρίνονται σε συνηθισμένα περιστατικά 
και εφόσον υπάρξει περιστατικό αρμοδιότητάς 
τους αποστέλλονται. 
Από κάθε σταθμό ασθενοφόρων βγαίνει και 
ένας Επόπτης (Supervisor Paramedic) με χρό-
νια εμπειρίας και ειδική εκπαίδευση ο οποίος 
ανταποκρίνεται σε σοβαρά περιστατικά, επι-
βλέπει τα πληρώματα των ασθενοφόρων και 
διαχειρίζεται τομείς όπως επείγουσα προνο-
σοκομειακή διαλογή (Triage), εγκατάσταση και 
διαχείριση σταθμού διαλογής θυμάτων μαζικού 
ατυχήματος, παρακολούθηση των εμπλεκομέ-
νων πόρων (ασθενοφόρα, βοηθητικά οχήματα, 
πρόσθετο προσωπικό) και γενικότερα θέματα 
που άπτονται του προνοσοκομειακού χώρου 
εκτός από την κάθε αυτού παροχή προνοσοκο-
μειακής φροντίδας. Τέλος, συνεργάζεται με τον 
επικεφαλής της Πυροσβεστικής ή/και της Αστυ-
νομίας κατά περίπτωση όταν εμπλέκονται και 
άλλες δυνάμεις .

EMT και PARAMEDIC
Η εκπαίδευση ενός ΕΜΤ διαρκεί περίπου 200 
ώρες ενώ ενός PARAMEDIC περίπου 2 χρό-
νια. Η διαφορά αυτή έγκειται στο γεγονός ότι 
οι PARAMEDIC παρακολουθούν περισσότε-
ρα μαθήματα ιατρικής φύσεως αποκτώντας 

επιπρόσθετα καθήκοντα από τον ΕΜΤ όπως 
πραγματοποίηση και ανάγνωση πλήρους ηλε-
κτροκαρδιογραφήματος, χρήση μόνιτορ - απι-
νιδωτή, ενδοφλέβια και ενδοοστική χορήγηση 
φαρμάκων “πρώτης γραμμής’ , ενδοτραχιακή 
διασωλήνωση και άλλες επεμβατικές ενέργειες 
στο θύμα – ασθενή όπως κρικοθυρεοειδοτοµή 
και θωρακοτομή. Τα καθήκοντα ενός EMT πε-
ριορίζονται σε βασικές ενέργειες όπως καρδιο-
πνευμονική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου 
εξωτερικού απινιδωτή, ακινητοποίηση τραυμα-
τία, μέτρηση και χορήγηση οξυγόνου, μέτρηση 
αρτηριακής πίεσης και επιπέδου σακχάρου, 
διαχείριση αεραγωγού με τοποθέτηση στομα-
τοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού 
ή λαρυγγικού σωλήνα. Επίσης, το σύνολο του 
προσωπικού παρακολουθεί και βασικά μα-
θήματα πυροσβεστικής τέχνης που περιλαμ-
βάνουν πυροσβεστική ορολογία, χρήση ανα-
πνευστικής συσκευής κ.α. Τέλος, ανά τακτά 
διαστήματα είναι υποχρεωμένοι να συμμετά-
σχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαί-
δευσης καθώς και σε κοινές εκπαιδεύσεις με το 
πυροσβεστικό προσωπικό. 

Οι EMT και οι PARAMEDIC εργάζονται ως επί 
το πλείστον χωρίς επίβλεψη, με τη χρήση ια-
τρικών πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκαν από 
τους γιατρούς έκτακτης ανάγκης (emergency 
physicians). Τα πληρώματα των ασθενοφόρων 
ξεκινούν την βάρδια τους από τον σταθμό και 
στη συνέχεια αναπτύσσονται σε ολόκληρη την 
πόλη για καλύτερη κάλυψη. Η πρόσληψη του 
προσωπικού γίνεται με εξετάσεις στις οποίες 
μπορούν να πάρουν μέρος απόφοιτοι λυκείου 
και πιστοποιημένοι ΕΜΤ και PARAMEDIC από 
ανεξάρτητους εκπαιδευτικούς φορείς.
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Οι ΕΜΤ μπορούν να συμμετάσχουν σε εσω-
τερικές εξετάσεις και να γίνουν PARAMEDIC. 
Οι PARAMEDIC μπορούν να εξελιχθούν μέχρι 
τον βαθμό του Αρχηγού του κλάδου. Τέλος, και 
στους δυο δύναται η δυνατότητα με εσωτερι-
κές εξετάσεις να μεταταγούν στην Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία ως πυροσβέστες. Συνολικά στην 
Υπηρεσία ασθενοφόρων υπηρετούν 3,621 
ΕΜΤ και PARAMEDIC συμπεριλαμβανομένου 
και των βαθμοφόρων.

Πυροσβεστες – Διασώστες
Ενώ πιστεύεται ότι η Πυροσβεστική είναι πα-
ρόμοια με την EMS στην πραγματικότητα, εί-
ναι αρκετά διαφορετικές. Στις ΗΠΑ, ο αριθμός 
των πυρκαγιών μειώνεται κάθε χρόνο, ενώ οι 
κλήσεις για πρώτες βοήθειες αυξάνονται στα-
θερά. Στην πλειονότητα των Π.Υ. των ΗΠΑ η 
Υπηρεσία Ασθενοφόρων λειτουργεί είτε ως 
κλάδος της Π.Υ. με τους ρόλους του προσω-
πικού να είναι διακριτοί αλλά όλοι οι πυροσβέ-
στες να είναι εκπαιδευμένοι ως «Πρώτοι Αντα-
ποκριτές Τραύματος» και «Καρδιοπνευμονικοί 
Ανανήπτες», είτε το προσωπικό να είναι «2 σε 
1» δηλαδή Πυροσβέστες/ΕΜΤ ή Πυροσβέστες/
Paramedic με συχνή εναλλαγή στα καθήκοντά 
τους. Σε πολλές των περιπτώσεων για την αντι-
μετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής ως πρώτο 
όχημα ανταπόκρισης μπορεί να είναι και πυ-
ροσβεστικό μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. 
Σε άλλες περιπτώσεις αναχωρούν ταυτόχρονα 
από τον τοπικό πυροσβεστικό σταθμό ένα πυ-
ροσβεστικό και ένα ασθενοφόρο για καλύτερη 
διαχείριση του περιστατικού καθώς 2 άτομα δεν 
είναι αρκετά για την εξειδικευμένη αντιμετώπι-
ση μιας ανακοπής. Αντίστοιχα σε περιπτώσεις 
συμβάντων “πυροσβεστικής φύσεως”, την πυ-
ροσβεστική έξοδο ακολουθεί και ασθενοφόρο 
είτε για την φροντίδα τυχόν τραυματιών είτε για 
την «κάλυψη» μεγάλης πυροσβεστικής επιχεί-
ρησης.
Ένα από τα προβλήματα που υπήρχαν πριν 
από τη συγχώνευση ήταν ότι ο μέσος χρόνος 
απόκρισης της πυροσβεστικής σε συμβάν ήταν 
τα 5 λεπτά ενώ της EMS άγγιζε τα 10 λεπτά. 
Έτσι κατά την άφιξη τους οι πυροσβέστες δεν 
ήταν σε θέση να χειριστούν απειλητικές για τη 
ζωή καταστάσεις του τραυματία παρέχοντας του 
βασική φροντίδα και έτσι ανέμεναν την άφιξη 
του ασθενοφόρου. Έτσι στις πρώτες ενέργειες 

μετά την συγχώνευση, ήταν οι περίπου 8.000 
πυροσβέστες να εκπαιδευτούν ως «Πάροχοι 
Πρώτων Βοηθειών» (First Responder) παρα-
κολουθώντας εντατική εκπαίδευση 80 ωρών 
και να εξοπλιστούν όλες οι πυροσβεστικές έξο-
δοι με αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές και 
σάκο πρώτων βοηθειών.

Προφανώς, υπήρξε μια σημαντική δαπάνη, 
το αποτέλεσμα όμως ήταν ότι πλέον και ο πυ-
ροσβέστης μπορούσε να προσφέρει σωτήρια 
προνοσοκομειακή περίθαλψη αρκετά λεπτά 
νωρίτερα πριν την άφιξη του ασθενοφόρου με 
αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του ποσο-
στού επιβίωσης. Μέσα σε λίγους μήνες, οι πυ-
ροσβεστικές έξοδοι ανταποκρίνονται άμεσα σε 
περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής επεμβαίνο-
ντας και εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική ανα-
ζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. 
Ανάμεσα στα άτομα που σώθηκαν ήταν και 2 
διοικητές σταθμών που κατέρρευσαν εν ώρα 
καθήκοντος.

Λίγα στατιστικά
Η Υπηρεσία ανταποκρίνεται μόνο σε κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης που σε 24ωρη βάση ξεπερ-
νούν τις 3.500 από τους 8,3 εκατομμύρια κατοί-
κους και 2 εκατομμύρια εργαζόμενους και τουρί-
στες. Αυτό αντιστοιχεί στο 67% με το υπόλοιπο 
33% να αφορά διακομιδές μεταξύ νοσοκομείων 
και κλινικών καθώς και προγραμματισμένες δι-
ακομιδές που δεν πραγματοποιούνται από την 
Υπηρεσία αλλά από τα λεγόμενα εθελοντικά 
ασθενοφόρα. Όπως στις περισσότερες Υπηρε-
σίες ασθενοφόρων ένα ποσοστό των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης δυστυχώς δεν αφορά πραγ-
ματικά έκτακτα περιστατικά αλλά στοχεύουν 
στη χρήση του ασθενοφόρου ως μέσο για την
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δωρεάν μεταφορά στο νοσοκομείο. Το 2013 
ανταποκρίθηκε σε 1,309,811 περιστατικά 
πραγματοποιώντας 986.739 διακομιδές στα 
νοσοκομεία. Τα 23.945 αφορούσαν ανακοπές 
και πνιγμούς με μέσο χρόνο άφιξης του ασθε-
νοφόρου τα 5:19’’ από την ώρα που ο διαβιβα-
στής θα λάβει την κλήση από τον χειριστή του 
911. Τα 428.897 περιστατικά αφορούσαν άλλες 
απειλητικές για την ζωή καταστάσεις με μέσο 
χρόνο άφιξης τα 6:47’’ και τα 856.969 περιστα-
τικά αφορούσαν μη απειλητικές για την ζωή κα-
ταστάσεις με μέσο χρόνο άφιξης τα 9:30’’. 

Σήμερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας 
Υόρκης είναι η μεγαλύτερη Υπηρεσία Πυρόσβε-
σης και Διάσωσης στις ΗΠΑ και η δεύτερη με-
γαλύτερη στον κόσμο μετά από του Τόκυο.

Πηγές:
1. Wikipedia.org
2. http://www.nyc.gov/html/fdny/html/home2.
shtml

εθελοντισμός στο Πυροσβεστικό Σώμα

Στις 4 Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα του Επι-
μελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο 
πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Εθελο-
ντισμός στο Πυροσβεστικό Σώμα» που συνδι-
οργάνωσαν ο Δήμος Αγρινίου, ο Εθελοντικός 
Πυρ/κός Σταθμός Παραβόλας και η Πανελλήνια 
Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. 
Θέμα της ημερίδας η πορεία του θεσμού του 
Εθελοντή Πυροσβέστη και οι προοπτικές του 
στο μέλλον ως κορυφαία εκδήλωση ενεργούς 
συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση των 
κινδύνων που απειλούν την πολιτική προστα-
σία της χώρας.
Σημαντικές ήταν οι εισηγήσεις των καθηγητών 

Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεω-
λογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμη Λέκκα και Περιβαλ-
λοντικής Πληροφορικής, Τηλεπισκόπησης & 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Πα-
νεπιστημίου Πατρών Νικόλαου Κούτσια.
Την ΕΑΠΣ στην ημερίδα εκπροσώπησε ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ. Γιάννης Σταμούλης, ο οποίος 
στην εισήγηση του επεσήμανε την σπουδαιότη-
τα του θεσμού των Εθελοντών Πυροσβεστών, 
αλλά και την διαχρονική έλλειψη επαρκούς εν-
διαφέροντος της πολιτείας να υποστηρίξει και 
να ενισχύσει το θεσμό, πολλές φορές ακόμα και 
με τα βασικά και απαραίτητα.



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

διαρκής
	 έγκυρη
	 	 έγκαιρη
	 	 	 άμεση
ενημέρωση

διαρκής
	 έγκυρη
	 	 έγκαιρη
	 	 	 άμεση
ενημέρωση

www.eaps.gr
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

e@ps

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.




