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Η  διαρκής και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών – συναδέλφων, αποτελεί για την 

Ένωσή μας πάγια δράση. Σε αυτό το πλαίσιο, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης 

της, χρησιμοποιήσαμε όλους τους διαθέσιμους δίαυλους επικοινωνίας για να 

εκφράσουμε τις θέσεις  της ΕΑΠΣ, τις απόψεις των μελών της, και να αναδείξουμε 

τα προβλήματα του Π.Σ. και του πυροσβεστικού οργανισμού. Το πρώτο βήμα ήταν 

η έκδοση του μαχητικού περιοδικού «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ». Επί 16 συνεχή 

χρόνια, 45 τεύχη, ανέδειξαν την δύσκολη πυροσβεστική πραγματικότητα, τη δράση 

της ΕΑΠΣ, τις θέσεις και τις προτάσεις της, αλλά παρουσιάστηκε και μια πλούσια 

αρθρογραφία τόσο από στελέχη του Π.Σ. όσο και από επιστήμονες, πολιτικούς, και 

φορείς του χώρου. Το περιοδικό έφτανε κάθε τρίμηνο στα σπίτια των συναδέλφων 

καθιστώντας το, ένα από τα σημεία αναφοράς στην ενημέρωση του χώρου. 

Δυστυχώς όμως οι «μνημονιακές επιβολές» χτύπησαν και τoν περιοδικό τύπο. Η 

κατάργηση της ταχυδρομικής έκπτωσης της αποστολής του περιοδικού μας, 

καθιστά οικονομικά ασύμφορη της έντυπη πλέον έκδοση του περιοδικού μας. 

Το 46
ο
 τεύχος του περιοδικού  «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι» κυκλοφόρησε σε ψηφιακή 

μορφή και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΠΣ, σε μια εύχρηστη μορφή. Με αυτόν 

τον τρόπο αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες και το διαδίκτυο, θα συνεχίσουμε 

την προσπάθεια της ενημέρωσης. Πλέον με την ψηφιακή του μορφή, θα μπορεί να 

εκδίδεται πιο συχνά, με πολύ περισσότερη ύλη και εξετάζουμε τη δυνατότητα, κάθε 

χρόνο να εκδίδουμε ένα CD που να συμπεριλαμβάνει όλες τις ψηφιακές μας εκδόσεις. 

Για την άμεση ενημέρωση  συνεχίζεται η υποστήριξη των διαδικτυακών τόπων της 

ΕΑΠΣ και η έκδοση αυτού του μηνιαίου newsletter  που θα αποστέλλεται στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών μας, στα ΜΜΕ, στα πολιτικά κόμματα, τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς και οργανώσεις του χώρου. 
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  Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις θέσεις και τις παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ 

δίνεται από την ιστοσελίδα http://www.eaps.gr  και από το ιστολόγιο 

http://eapsgr.blogspot.com από το ΤWITTER http://twitter.com/eapsgr και από 

το facebook  ENΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΣ 

Επίσης ενημέρωση για ειδήσεις πυροσβεστικού ενδιαφέροντος παρέχεται από 

το ιστολόγιο  http://fireservicenews.blogspot.com 

Το περιοδικό της ΕΑΠΣ «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι» βρίσκεται σε ψηφιακή 

μορφή, στο ιστολόγιο http://pirosvestikogignestai.blogspot.com 

 

                                                                                           

Το νέο Δ.Σ. της 

ΕΑΠΣ 

Την Δευτέρα 4-06-2012 

συνεδρίασε το νέο Δ..Σ. που 

προέκυψε από τις εκλογές της 

03-06-2012 και εξέλεξε το νέο 

Προεδρείο του. 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΕΑΠΣ 

είναι η ακόλουθη: 

Πρόεδρος: Σταμούλης Ιωάννης 

Αντιπρόεδρος: Παντελεάκος         

                           Φίλιππος 

Γενικός Γραμματέας: Μανιάτης   

                                 Αναστάσιος 

Ταμίας: Βιντζηλαίος Γεώργιος 

Μέλη:  Σιμιτσής Δημήτριος 

            Αρτοποιός Ιωάννης 

            Τσόγκας Νικόλαος 
 

Το νέο ΔΣ της Ε.Α.Π.Σ.  όρισε ως Υπεύθυνο επικοινωνίας, το μέλος του Δ.Σ. Αρτοποιό Ιωάννη, ως Υπεύθυνο Κινητοποίησης το 

μέλος του Δ.Σ. Τσόγκα Νικόλαο και ως εκπρόσωπο στην F.E.U. τον Πρόεδρο της Εξ/κης Επιτροπής της Ε.Α.Π.Σ. Παππά 

Αναστάσιο. 

. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της 3-6-2012 για την ανάδειξη των νέων 

οργάνων της ΕΑΠΣ για το διάστημα 2012-2014 αναλυτικά τα αποτελέσματα για 

το Δ.Σ. (εκλέγονται  οι πρώτοι επτά)έχουν ως εξής: 

1. Βιντζηλαίος Γεώργιος391 

2..Παντελεάκος Φίλιππος 386 

3. Μανιάτης Αναστάσιος 309 

4.Σταμούλης Ιωάννης 303 

5. Σιμιτσής Δημήτριος 265 

6. Αρτοποιός Ιωάννης 207 

7. Tσόγκας Νικόλαος 207 

8. Γιανούτσος Ηλίας 151 

9. Πουρναράς Γιώργος 110 

10.Στεργιούλας Ιωάννης 104 

11.Καραγιαννίδης Αλέξανδρος 92 

12. Ριχάνης Βασίλειος 85 

13. Πλαγεράς Απόστολος 53 

14. Παπάζογλου Κων/νος 49 

15. Πλουμίδης Δημήτριος40 

 

 

 

 

 

http://www.eaps.gr/
http://eapsgr.blogspot.com/
http://twitter.com/eapsgr
http://fireservicenews.blogspot.com/
http://pirosvestikogignestai.blogspot.com/
http://eusr.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/KALPH-2.jpg
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

–  ΗΜΕΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Hμέρα που χρειάζεται   να σκεφτούμε το φιλόξενο πλανήτη μας, ημέρα που 

χρειάζεται να αισθανθούμε την απόλυτη ανάγκη να συμμετέχουμε ο καθένας με το 

ρόλο μας,  “για τη διατήρηση του οικολογικού αποτυπώματος της ανθρωπότητας 

μέσα σε πλανητικά όρια,   σύμφωνα με το μήνυμα του γ.γ.  του ΟΗΕ  Μπαν Γκι 

Μου για τη σημερινή Παγκόσμιας Ημέρας   Περιβάλλοντος.                               

Στην πατρίδα μας, που ο οδοστρωτήρας του μνημονίου, συνεχίζει το 

καταστροφικό του έργο, η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί “πολυτέλεια” 

που δεν επιτρέπεται από τις “δανειακές συμβάσεις”. Ενώ βρισκόμαστε στις 

πρώτες μέρες του Ιουνίου, και η αντιπυρική περίοδος έχει αρχίσει, ο μηχανισμός 

δασοπροστασίας στενάζει από τις ελλείψεις. Στον τομέα της πρόληψης, το μόνο 

που υπάρχει είναι οι φωνές αγωνίας τόσο από τους δασολόγους, όσο και από 

τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την έλλειψη των αναγκαίων 

πιστώσεων. Αγνοείται η χρηματοδότηση των έργων και μέτρων πρόληψης 

(αποψίλωση, καθαρισμοί δασικών δρόμων, αντιπυρικών ζωνών, κ.λ.π.) από τους 

συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, γεγονός ιδιαίτερα επικίνδυνο, που μαζί με 

την μεταβολή του κλίματος, θα δημιουργήσει στο μεγαλύτερο τμήμα της δασικής 

μας έκτασης μια πυριτιδαποθήκη. Στον τομέα της καταστολής και ειδικότερα 

στις δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος η κατάσταση είναι επίσης 

αποκαρδιωτική.  

 Το Πυροσβεστικό Σώμα ρίχνεται στη μάχη του θερινού αντιπυρικού αγώνα, 

εξαιτίας του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ με 4000 θέσεις λιγότερες οργανικές θέσεις 

επαγγελματιών Πυροσβεστών. 

 Το Πυροσβεστικό Σώμα ρίχνεται στη μάχη με τριχοτομημένο το προσωπικό 

του, με τους 3.400 από αυτούς (πενταετείς από συμβασιούχους) να έχουν 

περιορισμένο εύρος επιχειρησιακών δυνατοτήτων, να μην μπορούν ακόμα 

λόγω έλλειψης πιστώσεων, να δουλέψουν νύχτα, Κυριακές, Αργίες και 

υπερωρίες, 600 (πενταετείς από ιδιώτες), να παραμένουν στις Σχολές, με 

αδιευκρίνιστο καθεστώς του τρόπου τοποθέτησής τους στις Υπηρεσίες της 

χώρας και τέλος χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει προσληφθεί ο απαραίτητος 

αριθμός των συμβασιούχων Πυροσβεστών. Όλα τα παραπάνω καθιστούν 

ανεφάρμοστο τον οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχεδιασμό, μειώνοντας 

επικίνδυνα το βαθμό ετοιμότητας του 

  Η εγκληματική αδράνεια των τριών τελευταίων ετών έχει καθηλώσει μέχρι και 

σήμερα τα ιδιόκτητα εναέρια μέσα του Π.Σ., απαξιώνοντας την περιουσία του 

ελληνικού λαού και στερώντας την επιχειρησιακή δράση του Σώματος και όχι 

μόνο, από ένα πολύτιμο εργαλείο, έχει υποβαθμίσει την πτητική ικανότητα 

των συναδέλφων – χειριστών, ενώ η πρόσληψη των 5 συμβασιούχων 

ιδιωτών χειριστών, που αποφασίστηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, έχει 

άγνωστη χρονική περίοδο υλοποίησης. 

                  συνεχίζεται στη σελίδα 4 

 

Τα αποτελέσματα των εκλογών 

Μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της 3-6-2012 για την 

ανάδειξη των νέων οργάνων της 
ΕΑΠΣ για το διάστημα 2012-2014 
αναλυτικά τα αποτελέσματα για τα 

υπόλοιπα όργανα της ΕΑΠΣ έχουν 
ως εξής: 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Εκλέγονται τρεις (3) 

1. Παππάς Αναστάσιος 367 
2. Θεοδωράκος Σταύρος 220 
3. Πιερρακάκης Στέφανος 190 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
Εκλέγεται ένας ( 1) σε κάθε 
περιφέρεια 

 

Π.Δ.Π.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος 99  

 
Π.Δ.Π.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1. Τσανακτσίδης Χρήστος 26 

 
Π.Δ.Π.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

1. Kαραγκούνης Λεωνίδας 54 
 
Π.Δ.Π.Υ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1. Βαρδάτσικος Γεώργιος 44 
2. Ρουμπής Στέργιος 25 

 
Π.Δ.Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ           

1. Γκόγιας Δημήτριος 30 
2. Αποστόλου Σίμος 22 

 

Π.Δ.Π.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
1. Ρούσσης Χρήστος 48 
 
Π.Δ.Π.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

1. Βασιλάκης Θεόδωρος 60 
2. Πίσπας Δημήτριος 16 
 

Π.Δ.Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
1. Δεληγιάννης Φώτιος 42 
2 Λισγάρας Ιωάννης 27  

 
Π.Δ.Π.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1. Κοκμοτός Βασίλειος 24 

 
Π.Δ.Π.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
1. Μπαμπάκος Νικόλαος 20 

 
Π.Δ.Π.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 
1. Παπαλεωνίδας Νικόλαος 58 

 
Π.Δ.Π.Υ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
1. Κολοβός Νικόλαος 12 

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Εκλέγεται ένας (1) 

1. Γκαναβίας Δημήτριος 48 



 

 
 

 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος –  Ώρα 
ευθύνης 
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Συνέχεια από τη σελίδα 3 

 Στον τομέα της εναέριας πυρόσβεσης οι ελλείψεις είναι το ίδιο 

σημαντικές, καθότι σήμερα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και διάθεση 

λιγότερο από το 50% των πυροσβεστικών αεροσκαφών και μόνο 2 

μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα. 

 Στον τομέα της υποστήριξης των πυροσβεστικών οχημάτων, οι 

περικοπές των πιστώσεων έχουν οδηγήσει σε πολλαπλά προβλήματα, 

σε συντηρήσεις, αντικαταστάσεις ελαστικών, αλλά και διαφαίνεται 

σοβαρότατα η προοπτική έλλειψης καυσίμων κίνησης. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι από πέρσι βρίσκεται σε εξέλιξη “επιχείρηση ανεύρεσης 

φιλοπυροσβεστικών αισθημάτων” για να εξασφαλιστούν δωρεές από 

ιδιώτες ειδικά για την αντικατάσταση των φθαρμένων ελαστικών. 

 Στον τομέα του προσωπικού, θα πρέπει να επισημανθεί ότι περικοπές 

του προϋπολογισμού σε εκτός έδρας, πάσης φύσεως αποζημιώσεις και 

η απώλεια του «δασικού» σε συνδυασμό με τις άγριες μισθολογικές 

περικοπές και την άγρια λιτότητα, έχουν προκαλέσει κατάσταση 

εργασιακής αστάθειας. 

 Σήμερα παγκόσμια μέρα του περιβάλλοντος, δυστυχώς, αναγκαζόμαστε 

να ξανααπευθύνουμε την αγωνία μας για την ετοιμότητα του κρατικού 

μηχανισμού να προασπίσει με αποτελεσματικότητα τον πύρινο εφιάλτη, 

τον οποίο και απευχόμαστε να ξαναζήσουμε. 

 Όμως μετά από τόσες καταστροφές, κανείς στην πατρίδα μας, δεν 

μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Οι πληγές από την έλευση της πύρινης 

λαίλαπας, στον φυσικό πλούτο της χώρας μας είναι μεγάλες και παντού 

δίπλα μας. Δεν μπορεί να αφήνουν αδιάφορο κανένα. Και το κυριότερο 

δεν επουλώνονται εύκολα. 

Καλούμε τους υποψήφιους κυβερνήτες της χώρας μας, σήμερα να κάνουν μια 

μικρή ανάσχεση στον προεκλογικό τους δρόμο και να συμφωνήσουν σήμερα να 

καλυφθούν οι τρύπες του αντιπυρικής ασπίδας της χώρας .Η προστασία του 

περιβάλλοντος δεν έχει υπολογίσιμο κόστος, γιατί έχει ανεκτίμητη αξία. 

 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Στις  13 Ιουνίου 2012, το νεοεκλεγέν 

Δ.Σ. της ΕΑΠΣ , συναντήθηκε με τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. 

Ελ. Οικονόμου. Στην συνάντηση το 
Δ.Σ. εξέφρασε την βαθιά του 
ανησυχία για τη δεινή θέση του 

πυροσβεστικού προσωπικού αλλά 
και τις δραματικές ελλείψεις και τις 
θεσμικές ανεπάρκειες του 

πυροσβεστικού οργανισμού.       
Τέλος του εκφράστηκε η 
δυσαρέσκεια για τη μη χορήγηση 

ακόμα της εκλογικής αποζημίωσης 
για τις εκλογές της 6 Μαΐου, αλλά και 
την μη ανακοίνωση ακόμα της 

αντίστοιχης για τις εκλογές της 17/6.  

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ Π.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ  

Γιάννης Σταμούλης, την Τρίτη 
5/6/2012 στην εκπομπή του Δ. 
Τσιτούνα  “Δυνατή Ενημέρωση”. Στο 

“Sunny channel”,   αναφέρθηκε  
εκτενώς στο σύνολο των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 

Πυροσβεστικό Σώμα και το 
πυροσβεστικό προσωπικό 

http://www.eaps.gr/?p=1189
http://www.eaps.gr/?p=1189
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Δύο μέρες πριν τις νέες εκλογές της 17/6 η ΕΑΠΣ προχώρησε σε δημόσια 
παρέμβαση για την χορήγηση της εκλογικής αποζημίωσης στο πυροσβεστικό 
προσωπικό: «Οι κυβερνητικοί διαχειριστές του μνημονίου στην πατρίδα μας, μέσα 
στα “εθνοσωτήρια” μέτρα τους, έκριναν ότι η συνεισφορά των ένστολων, για τις 
αυξημένες επιχειρησιακές δράσεις της εκλογικής περιόδου, για τις εκλογές της 

6/5/12 αποτιμάται σε κάτι λιγότερο από 100 ευρώ. Όμως και αυτό ακόμα το ποσό 
μέχρι και σήμερα δεν έγινε κατορθωτό να μας καταβληθεί. Τώρα δύο μέρες πριν τις 
νέες εκλογές της 17/6/12, χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση για την πρώτη αυτή 

χορήγηση, μάλλον θα ήταν ανέκδοτο να ρωτήσουμε να μας πληροφορήσει κάποιος 
υπεύθυνα, για το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης των νέων αυτών εκλογών 
(παπαγαλίζεται περί 20% μειωμένο) και πότε θα συν χορηγηθεί μαζί με αυτό των 

προηγούμενων εκλογών. Απευθύναμε σήμερα το ερώτημα προς τα συναρμόδια 
Υπουργεία.»  

                                        

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ Ο ΨΩΡΙΑΡΗΣ ΧΩΡΙΑ 

Μόνο οι Πυροσβέστες από όλους τους ένστολους των Σ.Α. δεν πήραν το 
εκλογικό επίδομα των πρώτων εκλογών ακόμα. 

Η ΕΑΠΣ αμέσως μετά της 17/6 προχώρησε σε νέα καταγγελία για τη μη 
χορήγηση της εκλογικής αποζημίωσης: «Ενώ οι δεύτερες κατά σειρά εκλογές 
ολοκληρώθηκαν, δυστυχώς αυτό που παραμένει ίδιο μέχρι και σήμερα είναι η 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗΣ των ιθυνόντων 
απέναντι στους Έλληνες Πυροσβέστες. Ενώ στο αστυνομικό και λιμενικό 
προσωπικό χορηγήθηκε από την περασμένη Παρασκευή η εκλογική αποζημίωση 

– φιλοδώρημα για τις εκλογές της 6/5/12, το πυροσβεστικό προσωπικό παρέμεινε 
στο περίμενε. Προφανώς η διαχειριστική γραφειοκρατία των θησαυροφυλάκων του 
κράτους, έκρινε ότι είτε οι Πυροσβέστες είναι «ζάμπλουτοι» και δεν τους 

ενδιαφέρει το «σκάρτο εκλογικό εκατόευρο» είτε κατέληξαν ότι η προσφορά τους 
στην ασφάλεια της χώρας είναι ανάξια λόγου και έργου .Προφανώς για τους 
διαχειριστές του μνημονίου της χώρας, δεν φθάνει η σφαγή του πυροσβεστικού 

εισοδήματος. Δώρα, επιδόματα, μισθολογικές, χρονοεπιδόματα, δασικό και τώρα 
το εκλογικό. Προφανώς για τους διαχειριστές του μνημονίου οι Πυροσβέστες, είναι 
«αντιπαραγωγικοί υπάλληλοι» μιας και το μόνο που παράγουν είναι μόχθο, 

ιδρώτα και αίμα στις μάχες που δίνουν απελπιστικά μόνοι τους στα πύρινα 
μέτωπα, όπως έγινε παραμονές και μεσούσης των εκλογών της 17/6/12, δίνοντας 
τιτάνιο αγώνα με τις φλόγες, με μόνο σύμμαχο τις ελλείψεις και τα προβλήματα του 
πυροσβεστικού οργανισμού. Συνάδελφοι Εκφράζουμε προς όλους τους 

«υπεύθυνους και ανεύθυνους» την αγανάκτησή μας για την απαξία και την 
εγκατάλειψή μας. Να χορηγηθεί τώρα, το εκλογικό φιλοδώρημα της 6/5/12 στο 
πυροσβεστικό προσωπικό μαζί με το ακόμα, όπως ακούγεται, περισσότερο πιο 

μειωμένο εκλογικό επίδομα της 17/6/12.Φθάνει πια. Η απαξία των ιθυνόντων 
μας καίει περισσότερο από τις φλόγες που σβήνουμε.» 

 

 

 
ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ ΔΕΝ 
ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 

Εκφράζουμε την βαθιά οδύνη μας για 

την θυσία του, πάνω   στο καθήκον, 
του Πυροσβέστη Χρήστου Χαϊδά. 
Στέλνουμε την αμέριστη 

συμπαράστασή μας στην οικογένεια  
του. 

Δυστυχώς το πένθος στην 
Πυροσβεστική Οικογένεια τείνει να 
γίνει κομμάτι της σκληρής 

καθημερινότητάς μας. Κάθε χρόνο η 
μάχη με τις αδηφάγες φλόγες, 
τερματίζει  το νήμα της ζωής 

συναδέλφων μας. 

Τουλάχιστον το δικό μας δάκρυ, μαζί 

με των οικείων  σου, Χρήστο,  θα σε 
συνοδέψει, στο Ηρώο των 
Συναδέλφων μας που έθεσαν τη ζωή 

τους ασπίδα στην  πύρινη λαίλαπα. 

Xρήστο, καλό Ταξίδι. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΑ 
Μ.Μ.Ε. 

Με υπεύθυνο και συγκροτημένο 

τρόπο το Προεδρείο του Δ.Σ. της 
ΕΑΠΣ παραχώρησε δηλώσεις- 
συνεντεύξεις στον ηλεκτρονικό και 

έντυπο τύπο, παρουσιάζοντας τα 
προβλήματα του Π.Σ. και του 
πυροσβεστικού προσωπικού.  

 

 

6 



 

 

 

7 

Κάθε πράγμα στον καιρό του και 
το εκλογικό… τον Αύγουστο 

Στις 27 Ιουνίου η ΕΑΠΣ προχώρησε σε μια ακόμη παρέμβαση  για τη μη 
χορήγηση του εκλογικού επιδόματος στο πυροσβεστικό προσωπικό:  

«Σχεδόν δύο μήνες μετά  τις εκλογές της  6ης Μαΐου, το εκλογικό 
φιλοδώρημα  (των 90 και κάτι ψιλά) δεν έχει  ακόμα να φανεί στο 
Πυροσβεστικό Προσωπικό, που ως γνωστόν  δίκην «ψωριάρη»  είναι το 

μόνο από τους ένστολους που εξαιρέθηκε  από τη χορήγηση του. 
Προφανώς η πυροσβεστική ηγεσία, θεώρησε ήσσονος σημασίας για το 
πυροσβεστικό προσωπικό, την  διαδικασία  διεκπεραίωσης και χορήγησης 

του εκλογικού. Δυστυχώς δεν μας παραξενεύει, μιας και το παραπάνω 
εντάσσεται στα φαινόμενα «της γνωστής οργανωτικής υστέρησης της 
καθημερινότητας του Α.Π.Σ.»  στα οποία έχουμε πολλάκις αναφερθεί με 
ανακοινώσεις μας  υπό τον τίτλο  «ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ». 

Πάντως μέχρι και σήμερα μας παραμένει  άγνωστο η ημερομηνία 
χορήγησης της παραπάνω αποζημίωσης .Όσο δε την αποζημίωση για τις 
εκλογές της 17ης Ιουνίου, από ότι ενημερωθήκαμε από τη σχετική διαταγή, 

θα ανέρχεται σε εξίσου «αστρονομικό  ποσό» (70 και  κάτι ψιλά ). Η δε 
ημερομηνία χορήγησης του, εάν ισχύσει η ίδια οργανωτική τακτική του 
Α.Π.Σ. προσδιορίζεται στον αναφερόμενο μήνα του τίτλου. Ελπίζουμε  το 

παρόν  να αναγνωστεί από την Σχετική Ειδική Διεύθυνση «ΟΡΘΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ» 

Αποφοίτηση χωρίς τοποθέτηση 

                              

Στις 27-6-2012  με τις ευλογίες της Εκκλησίας και την παρουσία της νέας 
πολιτικής ηγεσίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των νέων 
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το  μεν τελετουργικό της 

εκδήλωσης, ήταν άψογο ως συνήθως, το δε ουσιαστικό της διαδικασίας 
αποφοίτησης  των νέων Αξιωματικών δυστυχώς για πολλοστή φορά 
χαρακτηρίστηκε από «τη γνωστή οργανωτική υστέρηση της καθημερινότητας 

του Α.Π.Σ.».Σύμφωνα με αυτό, για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, οι νέοι Ανθυποπυραγοί 
έλαβαν το πτυχίο τους,  χωρίς να γνωρίζουν σε ποια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία θα τοποθετηθούν για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, μιας και το 

Συμβούλιο Μεταθέσεων ακόμα …συνεδριάζει (;).  

Η πρωτοφανής αυτή διαδικασία  που δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί, 

δεν αποτελεί και το καλύτερο  καλωσόρισμα εκ μέρους του Α.Π.Σ. προς τους 
νέους Αξιωματικούς μας, από τους οποίους ζητεί από σήμερα,  συνέπεια, 
εργατικότητα και  επαγγελματική συμπεριφορά. Πιθανόν λησμονήθηκε από 

τον «ιθύνοντα» ότι  διά της πράξεως διδάσκεται ο επαγγελματισμός. Στην 
σχετική ανακοίνωση η ΕΑΠΣ κατέληξε: «Ευχόμαστε στους νέους 
Αξιωματικούς καλή σταδιοδρομία και να διδαχθούν και από τις παραλείψεις  

των ιθυνόντων». 
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