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Μετά την ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ συνεδρίαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Μεταθέσεων, τελικά ανακοινώθηκαν οι τακτικές μεταθέσεις των 
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2012.Δυστυχώς ο κ. Αρχηγός 
προχώρησε στη διενέργεια των φετινών μεταθέσεων, έχοντας εγκαταλείψει το 
σχετικό σχέδιο Π.Δ. για τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Μεταθέσεων του 
πυροσβεστικού προσωπικού, ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Σ. από το 2010. 
Πολιτική που δεν είναι τυχαία βέβαια, καθότι  πρωτοβουλίες περαιτέρω αξιοκρατίας 
και  διαφάνειας στον Κανονισμό Μεταθέσεων, προφανώς, δεν υπάρχουν στην 
προτεραιότητα της πυροσβεστικής ηγεσίας. Ο φετινός σχεδιασμός των μεταθέσεων 
βασίστηκε : 

Στην  λογική λήψης βαθμού, συνοδευόμενη με εξοντωτική μετάθεση. 
Στην  μίξη εκτάκτων και τακτικών μεταθέσεων με χαρακτηριστικό την επιλογή 
μετάθεσης Αξιωματικών ως Διοικητών Υπηρεσιών στην μέση του 
καλοκαιριού. 
 Στην επιλογή ξεσπιτώματος άνευ (γνωστών) κριτηρίων Αξιωματικών στο 
βαθμό του Αντιπυράρχου. 
Στην  (άγνωστη ή προστατευτική) παράλειψη Αξιωματικών στο βαθμό του 
Επιπυραγού για τους οποίους δεν φαινόταν μέχρι την μέρα συνεδρίασης του 
Συμβουλίου, η υπαγωγή τους σε άρθρο στον σχετικό πίνακα 
μορίων.                                                                                                                   
 Δύο χαρακτηριστικά  της «οργανωτικής ευρυθμίας και μακρόπνοης σχεδιαστικής 
βούλησης»  της πυροσβεστικής ηγεσίας είναι η ταυτόχρονη μετάθεση του 
Διευθυντού και Υποδιευθυντή  της Δ.Α.Ε.Ε. καθώς και η  εξοντωτική  μετάθεση του 
Διευθυντή Προσωπικού του Α.Π.Σ. Επίσης με βάση τον «επιχειρησιακό σχεδιασμό» 
προφανώς, με την ίδια ανωτέρω λογική ακολουθήθηκε η κατηγοριοποίηση του 
χρόνου μετάθεσης – λήψης του φύλλου πορείας των Αξιωματικών: 1-7-2012, 16-7-
2012, 1-8-2012, 1-9-2012, 16-9-2012,1-10-2012, 15-10-2012, καθώς και με την 
ειδική ημερομηνία «με νεωτέρα διαταγή» Τέλος  και στις φετινές μεταθέσεις, στο 
θέμα της χορήγησης οδοιπορικών εξόδων, ακολουθήθηκε η  ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ, της άγριας περικοπής των δικαιούχων. Επαναλαμβάνεται η περσινή 
ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ της μη χορήγησης οδοιπορικών εξόδων στους Αξιωματικούς 
που είχαν μετατεθεί δυσμενώς, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε διάφορες 
υπηρεσίες της χώρας και τώρα επιστρέφουν. 

Δυστυχώς ο κ. Αρχηγός,  ενώ ως Υπαρχηγός, είχε δηλώσει δημόσια ότι μια 
υπηρεσιακή μετάθεση ολοκληρώνεται με την επιστροφή του Αξιωματικού και την 
χορήγηση  των οδοιπορικών εξόδων και σε αυτήν, δεν έπραξε αυτό  από τη νέα του 
θέση. Όλα τα παραπάνω έρχονται να επιδεινώσουν την σκληρή εργασιακή 
καθημερινότητα μας. Το αναχρονιστικό διοικητικό θεσμικό πλαίσιο, οι 
τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, οι δραστικές περικοπές 
των εισοδημάτων μας και το γενικότερο κοινωνικό γίγνεσθαι υπό  τη 
δαμόκλειο σπάθη των Τροικανών Κατακτητών φλέγουν τη ζωή μας. 

 ΑΜΕΣΑ η νέα πολιτική ηγεσία πρέπει να σκύψει επιτέλους στα χρονίζοντα 
προβλήματά μας. Να πάρει την πολιτική πρωτοβουλία της θεσμοθέτησης 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ νέου, αξιοκρατικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ που να 
αποκλείει φαινόμενα απολυταρχισμού, αδιαφάνειας   με ταυτόχρονη 
αποκατάσταση των αδικιών, μετά από ειλικρινή διάλογο  με τους 
εκπροσώπους του πυροσβεστικού προσωπικού. 

Τεύχος 2 - Ιούlιος 2012 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

Λάρνακος 18 Περιστέρι 12135 

Τηλέφωνο 210 5790267 

FAX: 2105790268 

http://www.eaps.gr 

Εmail: info@eaps.gr 

 
 

http://www.eaps.gr/


 

Σελίδα 2 

  ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Εδώ και μήνες με συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις, η ΕΑΠΣ είχε εκφράσει 
τον έντονο προβληματισμό μας, για την επιχειρούμενη υποβάθμιση του 
Πυροσβεστικού  Σώματος μετά την πολιτική πρωτοβουλία  των 
απερχόμενων κυβερνόντων για ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ του πυροσβεστικού 
προσωπικού (μόνιμοι-πενταετείς- συμβασιούχοι). Η «φαστ τρακ» 
διαδικασία  που ακολουθήθηκε με απίστευτη προχειρότητα, στο όριο της 
νομιμότητας ολοκληρώθηκε και με την χωρίς κριτήρια τοποθέτηση των 
νέων Π.Π.Υ. εξ ιδιωτών. Καταργήθηκαν οι 4000 χιλιάδες θέσεις μονίμων 
Πυροσβεστών και συστάθηκαν αντίστοιχες θέσεις Π.Π.Υ.  με μειωμένες 
εργασιακές δυνατότητες χωρίς όμως να έχει υπάρξει μελέτη για την 
επιχειρησιακή κατανομή- αξιοποίηση  αυτού του ανθρώπινου δυναμικού. 
Τορπιλίστηκε η πρωτοβουλία  αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού 
Σώματος, δεν συστάθηκαν οι νέες θέσεις των Π.Π.Υ. ανά ειδικότητα και 
κατηγορία  σε κάθε Π.Υ. έστω και στη θέση των καταργούμενων θέσεων 
μονίμων Πυροσβεστών. Έτσι οι τοποθετήσεις των Π.Π.Υ. των 
προερχομένων εξ συμβασιούχων έγιναν στις Π.Υ. που υπηρετούσαν χωρίς 
την ίδια ειδικότητα και με διαφοροποίηση του αριθμού των τοποθετημένων 
και των Π.Π.Υ. προερχομένων  εξ ιδιωτών  έγιναν σε Π.Κ. και Π.Υ.  με 
μοναδικό κριτήριο τη βούληση της πυροσβεστικής ηγεσίας. 

                                                                                           

 

Συνέπεια των παραπάνω είναι  έλλειψη  de facto θέσεων για να υλοποιηθούν μεταθέσεις μονίμων Πυροσβεστών  στους τόπους 

συμφερόντων κατ εφαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού Μεταθέσεων. Με την διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν θα γνωρίζει κανείς 

ποια οργανική θέση κατέχει και ποιος θεωρείται υπεράριθμος σύμφωνα με τα ισχύοντα. Στα πλαίσια αυτής της «οργανωτικής 

ευρυθμίας και μακρόπνοης σχεδιαστικής βούλησης» της πυροσβεστικής ηγεσίας, όπως έχουμε επαναλάβει, συνεχίζεται η 

υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού με ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ αποσπάσεις υπαλλήλων, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες 

προκαλούνται από αιτήσεις των υπαλλήλων, πάντα με αξιοκρατικά κριτήρια της ηγεσίας προς επιχειρησιακή αξιοποίηση   του 

ανθρωπίνου δυναμικού. Μια απλή ματιά της ανθρωπογεωγραφίας «από πού φεύγει και που πάει» το μεγαλύτερο μέρος των 

αποσπασμένων επιβεβαιώνει το παραπάνω.. Χαρακτηριστικό ότι κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαία η απόσπαση υπαλλήλου από 

την Κρήτη προς το πεζοπόρο της Θεσσαλίας, ενώ αντίστοιχα θεωρούνται  απαραίτητοι για το  πεζοπόρο της Κρήτης υπάλληλοι 

από την Π.Δ.Π.Υ. Αττικής. Όλα τα παραπάνω απλά είναι μια μικρή εικόνα της πυροσβεστικής καθημερινότητας, όπως έχει 

διαμορφωθεί από τις οργανωτικές πρωτοβουλίες και θεσμικές δράσεις της πυροσβεστικής ηγεσίας. Το Πυροσβεστικό Σώμα, ειδικά 

σήμερα στην εποχή της γενικευμένης κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, δεν έχει  την πολυτέλεια  για οργανωτικές υστερήσεις, 

πειραματισμούς και προχειρότητες. 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ 

Μετά από την παρέλευση περί των 3 μηνών, δεν έχει καταβληθεί 
στο Πυροσβεστικό Προσωπικό το Εκλογικό Φιλοδώρημα των 
περίπου ενενήντα ( 90)ευρώ για τις εκλογές της 5ης Μαΐου του 
2012. 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Πυροσβεστικό Προσωπικό είναι το 
μόνο από το Προσωπικό του Υπουργείου, το οποίο δεν του έχει 
καταβληθεί το παραπάνω επίδομα. 
Με ανακοινώσεις – Παρεμβάσεις μας, τόσο στην Πυροσβεστική 
όσο και στην απελθούσα Πολιτική Ηγεσία η ΕΑΠΣ επισήμανε την 
κατάφωρη αυτή αδικία. Χαρακτηριστικά σε επιστολή προς τον κ. 
Υπουργό στις 6/7/2012 μεταξύ των άλλων τονίστηκε: 
«Πέρα από το γεγονός ότι η απελθούσα Κυβέρνηση αποτίμησε 
στο παραπάνω Φιλοδώρημα το έργο του Πυροσβεστικού 
Υπαλλήλου στην διασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας της 
Χώρας κατά την διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων, ούτε 
μέχρι και σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατόν να καταβληθεί. 
Επίσης δεν έχει καταβληθεί ακόμα  σε κανέναν από τους 
ένστολους του Υπουργείου   «το ακόμα μικρότερο εκλογικό 
φιλοδώρημα» των περίπου εβδομήντα (70) ευρώ για τις εκλογές 
της 17ης Ιουνίου. 
 Έτσι και αλλιώς ο Πυροσβέστης, δυστυχώς, όμως και με 
προσφορά ζωής, έπραξε το καθήκον του, χωρίς να υπολογίζει την 
Κυβερνητική απαξία. 
Επιτέλους η Πολιτεία πρέπει να κάνει το ελάχιστον απέναντι του. 
Να τηρήσει απλά τις δεσμεύσεις της.» 

 

 

 
 

Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ  ΤΟΥ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

Στις 23/7/2012  η ΕΑΠΣ σε  νέα παρέμβασή της 

προς τον Υπουργό κ. Δένδια επαναφέρει το 

ζήτημα της μη χορήγησης του εκλογικού 

φιλοδωρήματος, σημειώνοντας: μεταξύ των 

άλλων: «σήμερα που ο Πυροσβεστικός 

Υπάλληλος, δίνει τη μάχη στα πύρινα μέτωπα 

των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, με σύμμαχο τις 

τραγικές ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό, υπό 

το βάρος της δεινής οικονομικής του κατάστασης, 

το μόνο που δεν επιθυμεί είναι να κάνει το 

ΖΗΤΙΑΝΟ για τα δικαιούμενα ψίχουλα που του 

οφείλει η Πολιτεία. Η ώρα των λόγων πέρασε. 

Αποκαταστήστε στο ελάχιστον την αξιοπιστία 

της Πολιτείας απέναντί μας.  
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ 

Προς: Τον Πρόεδρο Ελληνικής Κυβερνήσεως   

                                                                              κ. Αντώνη Σαμαρά 

Κύριε Πρωθυπουργέ 

Τις τελευταίες ημέρες στο σύνολο τους, τα ΜΜΕ αναφέρονται με έντονο και 
επαναλαμβανόμενο ρυθμό, σε σχεδιαζόμενη ρύθμιση   από την Κυβέρνηση σας, για νέα 
περικοπή στις πενιχρές αποδοχές  και των ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
εφαρμόζοντας τις μνημονιακές επιταγές για τσεκούρωμα των ειδικών μισθολογίων. Σε 
καμία περίπτωση δε θα θέλαμε να πιστέψουμε η νέα Κυβέρνηση θα ακολουθήσει την 
πεπατημένη της πολιτικής της «ανακολουθίας» μεταξύ προεκλογικών λόγων και 
μετεκλογικών έργων, αφού είναι πρόσφατα στη  μνήμης μας ,τα λόγια σας από δήλωση 
πριν μόλις δύο μήνες, όπου αναφερόμενος στο προσωπικό των Σ.Α. και Ε.Δ. δηλώσατε: 

«Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι θα δώσουμε μάχη προκειμένου να 
αποκλειστούν άλλες μισθολογικές περικοπές. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί 
τους έχουμε ανάγκη ως Έθνος, αλλά και γιατί κι εκείνοι πρέπει να αισθάνονται ότι 
υπάρχει πρόνοια για αυτούς, η Πολιτεία αναγνωρίζει τις θυσίες που κάνουν 
καθημερινά για την Ελλάδα». 

Κύριε Πρωθυπουργέ 
Από την επέλαση των τροικανών στη χώρα μας, οι Πυροσβέστες, είδαν μέρα με τη μέρα το 
εισόδημά τους να συρρικνώνεται με δραματικό τρόπο: 
Τον  Φεβρουάριο του 2010 περικόπηκαν 10% τα επιδόματά μας, που αποτελούν και το 
κύριο μέρος του εισοδήματός μας. 
Τον Μάρτιο του 2010 μειώθηκαν κατά 30% τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Καλοκαιριού 
και 12% τα επιδόματά μας. 
Τον Μάιο του 2010 καταργήθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Καλοκαιριού και 
μειώθηκαν ακόμα 8% τα επιδόματά μας. 
Τον Νοέμβριο του 2010 μειώθηκαν τα οικογενειακά επιδόματα καθώς και τα προνοιακά σε 
όσους τα δικαιούνται.  
Τον Ιούλιο του 2011 τσεκουρώνεται το εισόδημά μας με τα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ της 
έκτακτης εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης. 

Παράλληλα το εισόδημά μας εισέρχεται περαιτέρω στην πρέσα, αφού εφαρμόζεται το 

πρωτοφανή μέτρο μόνο για τους ένστολους, ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, πάγωμα  βαθιάς κατάψυξης, μιας και εφαρμόζεται μέχρι και 

σήμερα. 

Το φθινόπωρο του 2011 το εισόδημά μας τσεκουρώνεται εκ νέου από το χαράτσι της ΔΕΗ 
ενώ αυτές τις ημέρες δεχόμαστε το  νέο κτύπημα από την φορολογική επιδρομή των 
εκκαθαρίσεων για το εισόδημα του 2011 μετά την κατάργηση των φορομπόνους και την 
αύξηση του αφορολόγητου. Η οδυνηρή λίστα  της αφαίμαξης του εισοδήματός μας δεν 
τελειώνει εδώ. Τα δύο τελευταία χρόνια, σιωπηλά καταργήθηκε η χορήγηση του  
συμβολικού ποσού που δίνοντας ως το λεγόμενο «δασικό» στο πυροσβεστικό προσωπικό, 
για τις εκατοντάδες ώρες  απλήρωτης υπερεργασίας στα πύρινα μέτωπα, την περίοδο του 
καλοκαιριού, ενώ η ίδια πολιτική της άγριας περικοπής έφθασε στο σημείο να μην χορηγεί 
έξοδα μεταθέσεων σε συναδέλφους που μετατρέπονται σε εσωτερικούς μετανάστες για τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.Χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι ακόμα και το «εκλογικό 
φιλοδώρημα» της 5ης Μαΐου  (περί τα 90 ευρώ)   που πήραν οι υπόλοιποι ένστολοι των 
Σ.Α. σε εμάς δεν έχει χορηγηθεί ακόμα, ενώ για το δεύτερο των εκλογών της 17ης Ιουνίου 
(περί τα 70 ευρώ) αγνοείται η τύχη του.  

Κύριε Πρωθυπουργέ                         ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ .                                                     

Ο Πυροσβεστικός Υπάλληλος έχει φθάσει στο σημείο της εξαθλίωσης. Περιμένουμε από 

εσάς να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας, όπως τις διατυπώσατε στην ομιλία σας στο  «Ζάππειο 

Β΄», την 26η  Απριλίου του 2012  ότι «το ειδικό μισθολόγιό μας δεν πρέπει να κοπεί άλλο. 

Αντίθετα πρέπει να αποκατασταθεί» 

4 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ.  ΕΑΠΣ 

ΜΕ  ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Π.Υ. ΝΟΤΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ συναντήθηκε στις 5 
Ιουλίου με τον Επιθεωρητή Νοτίου 
Ελλάδος Αντιστράτηγο Γεωργακόπουλο 
Σωτήριο.  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα 
φλέγοντα προβλήματα του 
πυροσβεστικού οργανισμού, και 
ιδιαίτερα τα  ειδικότερα στις Π.Υ της 
διοικητικής ευθύνης της Επιθεώρησης 
Νοτίου .Ελλάδος.  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ.  ΕΑΠΣ 

ΜΕ  ΤΟΝ  ΑΡΧΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
Την Πέμπτη 5 Ιουλίου συναντήθηκε 
το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Αρχηγό του 
Π.Σ. Αντιστράτηγο Μπονάτσο 
Παναγιώτη. Από την πλευρά της 
ΕΑΠΣ τέθηκαν όλα τα εκκρεμή και 
καίρια προβλήματα που ταλανίζουν 
το πυροσβεστικό προσωπικό και τον 
πυροσβεστικό οργανισμό. 

Εκφράστηκε η διαμαρτυρία προς τον 
κ.Αρχηγό για την απόφαση των 
πρόσφατων μεταθέσεων, 
αποτέλεσμα του αναχρονιστικού και 
άδικου θεσμικού πλαισίου τους, που 
επιτρέπουν αδιαφανείς και 
αναξιοκρατικές επιλογές. Στον ίδιο 
θέμα ζητήθηκε από τον κ.Αρχηγό η 
χορήγηση εξόδων μεταθέσεως σε 
όλους; τους μετατιθέμενους, 
ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή της 
γενικευμένης οικονομικής κρίσης. 

 

http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_9576.html
http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_9576.html
http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_9576.html
http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_9576.html


 

 
 

 

 

Επιστολή στους αρχηγούς των 
πολιτικών κομμάτων 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σελίδα 4 

 

Προς: Τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Την προσεχή Παρασκευή (06/07/2012) η Κυβέρνηση παρουσιάζει ενώπιον της 
εθνικής αντιπροσωπείας τις προγραμματικές της δηλώσεις. 
 
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή και την ανάπτυξη των θέσεων των Κομμάτων σας, 
θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας την οικτρή κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει τα Σώματα Ασφαλείας και ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτουν αυτά σήμερα, το 
ανθρώπινο δυναμικό τους. 
 
Ήδη σε προγενέστερες αλλά και σε πρόσφατες συναντήσεις μας, σας εκθέσαμε 
τα προβλήματά μας και σας παρουσιάσαμε αξιόπιστες προτάσεις για την 
ενδυνάμωση του θεσμού των Σωμάτων Ασφαλείας και τη θωράκιση των 
συναδέλφων μας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση, 
δίνοντας αιματηρές μάχες με αδίστακτους και ένοπλους κακοποιούς αλλά και με 
την φορά με την πύρινη λαίλαπα. Άλλωστε, συμμεριζόμενοι και τις αγωνίες μας, 
μας διαβεβαιώσατε ότι μέσα στις πρώτες προτεραιότητές σας, θα είναι και η 
συμβολή σας στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας των συμπολιτών 
μας και την άρση των αδικιών που υπέστη το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφαλείας με τις γνωστές περικοπές μισθών και επιδομάτων. 
 
Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα, διακινούνται εντόνως και πάλι τα σενάρια περί 
προώθησης από τη νέα Κυβέρνηση νέων περικοπών στα ειδικά μισθολόγια που 
βάλλουν ευθέως εναντίον της ελπίδας για ανάνηψη από τη τραγική κατάσταση 
που βρισκόμαστε. Ως εκ τούτου όλοι οι Αστυνομικοί - Πυροσβέστες - Λιμενικοί 
τελούν σε αναμονή διάψευσης τέτοιων νοσηρών σεναρίων, ευελπιστώντας προς 
τούτο στη στήριξη και των κομμάτων σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη 
Βουλή. 
 
Εκ μέρους του συνδικαλιστικού μας κινήματος, όπως σθεναρά τονίστηκε λίαν 
προσφάτως στο 22ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. από όλους τους 
εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, επειδή δεν υπάρχει 
κανένα απολύτως περιθώριο εφησυχασμού, παρακαλούμε να συνδράμετε για την 
αποκατάσταση των αδικιών που υφίσταται ο ένστολος και να τεθεί συνολικά σε 
μια νέα βάση η σχέση του με την ελληνική πολιτεία. 

 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΑΠΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ - 
ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
10 Ιούλη του Δ.Σ. της Ένωσή μας με 
αντιπροσωπεία του κόμματος των  
Οικολόγων  Πράσινων στα κεντρικά τους 
γραφεία.  Η αντιπροσωπεία των 
Οικολόγων - Πράσινων αποτελούνταν 
από τη Ζωή Βροντίση, εκπρόσωπο 
Τύπου και μέλος της Εκτελεστικής 
Γραμματείας, το Γιώργος Τσέκος, 
συντονιστή της Εκτελεστικής Γραμματείας 
και τον Γιώργο Δημητρίου, μέλος της 
Εκτελεστικής Γραμματείας. Από την 
πλευρά της ΕΑΠΣ τονίστηκε ότι η 
περικοπή των κονδυλίων και η έλλειψη 
κυβερνητικής πρωτοβουλίας οξύνουν 
ακόμη περισσότερο τα προβλήματα του 
Πυροσβεστικού Σώματος και του 
μηχανισμού πυροπροστασίας της χώρας. 
Κοινή αποτέλεσε η διαπίστωση: του 
σημαντικού  ρόλου της πρόληψης, με 
χαρακτηριστικό την επισήμανση ότι τα 
περικομμένα  κονδύλια που αφορούν 
στην πρόληψη και προορίζονται για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση καθυστέρησαν για 
τη φετινή χρονιά και τελικά κατατέθηκαν 
στις 20 Ιουνίου αντί για τις πρώτες ημέρες 
του Μαρτίου,  της μη   επικαιροποίησης 
των  δασικών εκτάσεων από το 1998 και 
την έλλειψη ολοκληρωμένου 
κτηματολογίου, την ανάγκη 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τη 
συντονισμένη εθελοντική συμμετοχή στην 
αντιπυρική προστασία, την ανάγκη 
εποικοδομητικού  απολογισμού του 
μηχανισμού λειτουργίας του 
Πυροσβεστικού Σώματος και την ανάγκη 
ομογενοποίησης του τριχοτομημένου, 
σήμερα πυροσβεστικού προσωπικού, 
 την ανάγκη του ελέγχου αποδοτικότητας 
των προληπτικών  μέτρων και όχι την 
απλή ετήσια καταβολή κονδυλίων ώστε 
να υπάρχουν ι ουσιαστικά αποτελέσματα 
για την αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών.Τέλος συμφωνήθηκε μετά τη 
λήξη της φετινής θερινής αντιπυρικής 
περιόδου, η πραγματοποίηση σχετικής 
δράσης προβληματισμού -αποτίμησης και 
διαλόγου για την αντιπυρική θωράκιση 
της πατρίδας μας. 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΑΠΣ ΜΕ ΤΟ 

Κ.Κ.Ε. 
 

Την Δευτέρα 16 -7-2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τη 
βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου. Από την πλευρά της ΕΑΠΣ 
παρουσιάστηκε η δεινή οικονομική θέση που έχουν περιέλθει οι πυροσβεστικοί 
υπάλληλοι , μετά τη μνημονιακή πολιτική, καθώς και οι τραγικές ελλείψεις που 
παρουσιάζει ο μηχανισμός της πυροπροστασίας της χώρας. Από την  πλευρά του 
ΚΚΕ, η  Δ. Μανωλάκου δεσμεύθηκε για την άμεση προώθηση των αιτημάτων των 
πυροσβεστών, θέματα για τα οποία ήδη το ΚΚΕ έχει καταθέσει σειρά ερωτήσεων και 
αναφορών. Το ΚΚΕ θα στηρίξει και θα προωθήσει τα αιτήματα των πυροσβεστών, 
επισήμανε στην τοποθέτησή της η βουλευτής του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι «τα προβλήματα 
που υπάρχουν δεν μπορούν να κρυφτούν. Το ζήτημα όμως είναι τι θα γίνει άμεσα και 
εδώ υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη». Σχολιάζοντας σκωπτικά την κατάσταση 
με τους συμβασιούχους εργαζόμενους, σημείωσε ότι «δεν είναι δυνατόν να 
απαγορεύονται οι φωτιές... μετά τις δέκα (σ.σ. όταν τελειώνει το ωράριό τους), δεν 
υπάρχει συμφωνία με τον εμπρηστή ή το ατύχημα». Η βουλευτής του Κόμματος τόνισε 
ακόμα πως «εμείς αναδεικνύουμε το θέμα της δασοπυρόσβεσης ανά περιοχή», 
λέγοντας ότι συνολικά «το Πυροσβεστικό Σώμα το θέλουμε αποστρατικοποιημένο». 
Όσον αφορά τα μισθολογικά αιτήματα των πυροσβεστών, η Δ. Μανωλάκου είπε πως 
«διαφωνούμε με τα επιδόματα, γιατί εύκολα κόβονται και ζητάμε αυξήσεις των 
μισθών», προσθέτοντας ότι «έχουμε διαφωνίες με τις χρηματικές ποινές που 
επιβάλλονται στην Πυροσβεστική καθώς και με το σύστημα μεταθέσεων».  

http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_6008.html
http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_6008.html


 

 

 

 

Συνάντηση ΕΑΠΣ με ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ 
 

 
 

 

 

 

ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

Σελίδα  5 

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου  στα γραφεία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. στα 

γραφεία του στην Βουλή, συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσής με αντιπροσωπεία 

του κόματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Η αντιπροσωπεία του  ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. αποτελούνταν από τους υπευθύνους 

για τα ζητήματα του Υπουργείου Προστασίας τυ Πολίτη, με επικεφαλή τον 

υπεύθυνο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,  Βουλευτή Δημήτρη 

Τσουκαλά, τους Βουλευτές Μαρία Διακάκη και Χαρά Καφαντάρη, και τον 

Υπεύθυνο του ΣΥΡ.ΙΖ.Α. για τα Σώματα Ασφαλείας Ήσυχο Κώστα. 

 Από την πλευρά της ΕΑΠΣ τονίστηκε η δεινή οικονομική κατάσταση που 

έχουν περιέλεθει οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι και ο πυροσβεστικός 

οργανισμός, καθώς και τα χρονίζοντα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζει 

το σύστημα πυρόσβεσης στη χώρα. 

 Επίσης ζητήθηκε η παρέμβαση- στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην αποτροπή νέων 

μισθολογικών μειώσεων στο ήδη πενιχρό πυροσβεστικό εισόδημα. 

Από την πλευρά του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. εκφράστηκε η  "διαφωνία  με τις 

μισθολογικές μειώσεις στους ένστολους, αλλά και με την γενική λογική των 

λεγόμενων «ισοδύναμων μέτρων» που απλώς τις αντιπαραθέτουν με την 

υπόλοιπη κοινωνία, οδηγώντας σε χάσμα μεταξύ των Σ.Α. και των λοιπών 

εργασιακών τάξεων, που επίσης πλήττονται από τις μνημονιακές πολιτικές. Ο 

ανορθολογισμός των ασκούμενων πολιτικών οδηγεί σε μη αξιοποίηση 

σημαντικών πόρων και μέσων και πρακτικές αδιαφάνειας, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τα εναέρια μέσα.Οι μνημονιακές πολιτικές, επομένως, πέρα από τα  

εργασιακά και τα μισθολογικά ζητήματα των εργαζομένων στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, πλήττουν σοβαρά το περιβάλλον και το φυσικό μας πλούτο, 

ιδιαίτερα τα δάση, και δη την εποχή της κλιματικής αλλαγής, όπου η προστασία 

τους θα έπρεπε να είναι σε άμεση προτεραιότητα. 

Τέλος, επισημάνθηκε ότι στα πλαίσια του νέου κόμματος της αριστεράς και με 

την προοπτική της κυβέρνησης αυτού, είναι υπό επεξεργασία μια νέα συνολική 

πρόταση για τη λειτουργία των Σ.Α. και του ρόλου των εργαζομένων σε αυτά." 

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στις  6 Ιουλίου η ΕΑΠΣ απέστειλε επιστολή 
για το ωράριο εργασίας του 
πυροσβεστικού προσωπικού τονίζοντας: 

«Κατά τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του 
Πυροσβεστικού Σώματος, το 
πυροσβεστικό προσωπικό εργάζεται στις 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ανά τη χώρα, 
εναλλασσόμενο σε βάρδιες 8ωρης ή 
24ωρης υπηρεσίας, σύμφωνα και με το 
Άρθρο 23 παρ.3 του Π.Δ. 210/1992.Το 
παραπάνω ωράριο, σε όλα αυτά τα χρόνια 
εφαρμογής του δεν προξένησε 
δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργίας 
των Π.Υ. σε όλη τη χώρα. Γεγονός δε που  
τεκμαίρεται και από την απουσία σχετικών 
υπηρεσιακών αναφορών από τους κατά 
τόπους Διοικητές ή Προϊσταμένων των 
Υπηρεσιών τους. Το μόνο ουσιαστικό 
πρόβλημα που ανέκυψε, με δεκάδες 
καταγγελίες των συνδικαλιστικών μας 
ενώσεων, όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί η 
παραβίαση του ανωτέρω ωραρίου, και η 
καταστρατήγηση του υποχρεωτικού 
χρόνου εργασίας (37 ½ ανα εβδομάδα) με 
απλήρωτη και εκβιαζόμενη υπερεργασία. 
Παρά τις συνεχόμενες παρεμβάσεις μας, 
το Α.Π.Σ. αντί να ενσκήψει στο πρόβλημα 
και να θωρακίσει τον πυροσβεστικό 
υπάλληλο από τις παράνομες υπερβάσεις 
του νομίμου ωραρίου, με θεσμικό τρόπο 
και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας, προχώρησε αιφνιδιαστικά, 
χωρίς τεκμηρίωση, διαφάνεια και 
κοινωνικό διάλογο στην έκδοση του 
Π.Δ.55/2010, το οποίο κατήργησε την 
24

ωρη 
   εναλλαγή υπηρεσίας, 

θεσμοθετώντας στη θέση της την 12ωρη. 
Το παραπάνω νομοθέτημα, από την 
επόμενη μέρα κατέστη  ανενεργό, αφού 
μετά από σφοδρές αντιδράσεις του 
πυροσβεστικού προσωπικού, με την 
προφορική  κάλυψη της τότε πολιτικής 
ηγεσίας, δόθηκαν προφορικές εντολές και 
διατηρήθηκε το 24ωρο στις περισσότερες 
των Π.Υ. που το εφάρμοζαν, αλλά 
επεκτάθηκε και σε άλλες που είχαν 
8ωρο.Χαρακτηριστικό είναι ότι το 12ωρο  
δεν εφαρμόστηκε πουθενά, εκτός από μία 
Π.Υ. σε όλη τη χώρα και αυτό μάλιστα 
τέθηκε  σε ισχύ από 1-7-2012. 

Συνέχεια στη σελίδα 6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Συνέχεια από τη σελίδα 5 
 

Έτσι  εδώ και δύο χρόνια με «πολιτική 
στρουθοκαμηλισμού» η πυροσβεστική 
ηγεσία αφήνει να εφαρμόζεται το 
ωράριο, προ της δικής της 
πρωτοβουλίας ρύθμισης, αλλά με 
παράνομο τρόπο, θέτοντας σε 
διοικητικούς κινδύνους τους Διοικητές 
των Π.Υ. όπου εφαρμόζεται το 24ωρο. 
Παρά τις διαρκείς παρεμβάσεις μας, δεν 
κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί 
αποκατάσταση της νομιμότητας και της 
ομαλότητας ως προς το ωράριο. 

Κύριε Υπουργέ 

Πρωταρχικό σας μέλημα πρέπει να είναι 
η αποκατάσταση της νομιμότητας με την 
κατάργηση της ρύθμισης του 
Π.Δ.55/2010 και την θεσμοθέτηση 
αυτού που ακριβώς εφαρμόζεται στην 
πραγματικότητα, δηλ. 8ωρη εναλλαγή 
και 24ωρη όπου ειδικοί λόγοι το 
επιβάλλουν. Οποιαδήποτε άλλη 
συζήτηση πρόταση και πρωτοβουλία θα 
πρέπει να περάσει μέσα από τη 
διαδικασία του διαλόγου πυροσβεστικής 
ηγεσίας και εκπροσώπων των 
εργαζομένων, όπως επιτάσσει και το 
υπ. αριθ. 30267/26-2-2010  έγγραφο 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση το μείζων δεν είναι 
ο τρόπος εναλλαγής του ωραρίου, αλλά 
η ανάγκη τήρησης του, η κατάργηση της 
απλήρωτης και εκβιαζόμενης 
υπερεργασίας και η  ουσιαστική 
επιχειρησιακά αξιοποίησή του 
πυροσβεστικού προσωπικού για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Η δύσκολη 
κοινωνική συγκυρία με τις συνθήκες 
φτώχειας  και εξαθλίωσης που πλήττουν 
και το πυροσβεστικό προσωπικό δεν 
επιτρέπει «πειραματισμούς» που 
ανατρέπουν τον οικογενειακό τους 
προγραμματισμό και παράλληλα 
«ουδέν» προσφέρουν στην 
αποτελεσματικότητα του Π.Σ. Η Ένωσή 
μας είναι διατεθειμένη να προσέλθει σε 
ουσιαστικό διάλογο για τα ζητήματα 
ωραρίου-διαχείρισης εργασίας-
κατάργησης υπερεργασίας, με 
υπεύθυνες προτάσεις χωρίς όμως με 
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥΣ και υπό το βάρος 
ΕΤΟΙΜΩΝ  Σχεδίων Προεδρικών 
Διαταγμάτων. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ Μ.Μ.Ε. 

Με παρεμβάσεις στα κεντρικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, αλλά και τον έντυπο 

τύπο, το Προεδρείο της ΕΑΠΣ, παρουσίασε στην ελληνική κοινωνία, τα 

προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού, αλλά και τις τεράστιες 

ελλείψεις του πυροσβεστικού οργανισμού., ειδικά στον τομέα της θερινής 

δασικής αντιπυρικής προστασίας. 

 

                   

 
  
 
 

 
 

 

       
 

                    
  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμός εκπροσώπου – 
υποβολή προτάσεων για την 
αναμόρφωση του Κανονισμού 
Μεταθέσεων. 

Η ΕΑΠΣ σε σχετικό έγγραφο του Α.Π.Σ. για 
τα παραπάνω, απέστειλε σχετικό έγγραφο 
προς το Α.Π.Σ. τονίζοντας τα ακόλουθα::  

«Για το συγκεκριμένο θέμα η Ένωσή μας 
έχει επεξεργαστεί και έχει υποβάλλει στο 
ΑΠΣ στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
επιτροπής προς τούτο, ολοκληρωμένη 
πρόταση (Σχέδιο Π.Δ) για τον κανονισμό 
μεταθέσεων. Επιπροσθέτως σε παρέμβαση 
της με νομικό κείμενο στο Συμβούλιο 
Επικρατείας εξέφρασε συγκροτημένα τις 
διαφωνίες της για το προωθούμενο από το 
ΑΠΣ σχετικό Π.Δ. Κατόπιν τούτου 
αναμένουμε την πρόταση πλαίσιο του ΑΠΣ 
υπό τα παραπάνω δεδομένα αλλά και με την 
νέα διάσταση του κανονισμού μετά την 
τριχοτόμηση του Πυροσβεστικού 
Προσωπικού και την ανάγκη δημιουργίας 
θεσμικού πλαισίου και για το προσωπικό 
των Πυροσβεστών Πενταετούς 
 Υποχρέωσης. Για το τελευταίο θέμα, και 
προκειμένου να διαμορφώσουμε πρόταση, 
θα πρέπει να προηγηθεί από το ΑΠΣ ο 
καθορισμός των οργανικών θέσεων τόσο για 
τους μόνιμους Πυροσβέστες όσο και για τούς 
Π.Π.Υ ανά ειδικότητα σε όλες τις Π.Υ της 
χώρας. Προκειμένου όμως να προβούμε σε 
προεργασία πρότασης για τον κανονισμό 
μεταθέσεων των Π.Π.Υ παρακαλούμε να μας 
αποστείλετε την υφιστάμενη κατάσταση με 
τις τοποθετήσεις ανά ειδικότητα και ανά 
αριθμό στις Π.Υ  όλης της χώρας. Επίσης ως 
τακτικός  και αναπληρωματικός 
εκπρόσωπος μας, στην επιτροπή θα 
παραστεί  μέλος του Προεδρείου του ΔΣ της 
ΕΑΠΣ.  
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ  Π.Σ. 
ΣΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ 

Η  ΕΑΠΣ καθώς πληροφορήθηκε ότι επίκειται   ανασυγκρότηση των μελών του Δ.Σ. του 
ΤΕΑΠΑΣΑ, στο οποίο τα μέλη της Ένωσής μας είναι  μέτοχοι, απέστειλε επείγουσα 
επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και το ΤΕΑΠΑΣΑ, επισημαίνοντας  τα ακόλουθα: 

1.     Από το Ν. 3655/2008, άρθρο 98 παρ.1δ, προβλέπεται ότι μεταξύ των εκπροσώπων 
των μετόχων του Ταμείου, ορίζεται και 1 εκπρόσωπος  από την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ. 

2.    Από τη σύσταση του ΤΕΑΠΣΑ (2008) μέχρι και σήμερα, στα Δ.Σ. του,  ορίσθηκε τακτικό 
και αναπληρωματικό μέλος, συνάδελφος  μόνο από την ΠΟΕΥΠΣ 

3.    Το γεγονός επισημάναμε τόσο σε προφορικές επικοινωνίες μας και συναντήσεις μας με 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ κ. Τσουβαλά, καθώς και με το υπ. αριθ. 2532/12-11-
2011 έγγραφό μας. 

4.    Το γεγονός της μη εκπροσώπησή μας, γεννά ζητήματα άνισης εκπροσώπησης των 
μελών-Αξιωματικών του Π.Σ. ασφαλισμένων στο ΤΕΑΠΑΣΑ και σαφώς η μη συμμετοχή μας 
αναλογικά και εκ περιτροπής, δεν αντανακλά στην βούληση του νομοθέτη. 

5.    Επίσης έχουμε επισημάνει στο  παραπάνω έγγραφο προς το ΤΕΑΠΑΣΑ, ότι από το 
Φεβρουάριο του 2011, η ΠΟΕΥΠΣ έχει ορισμένο ως εκπρόσωπό της στο Δ.Σ. μη εν 
ενεργεία υπάλληλο του Π.Σ., με ότι αυτό σημαίνει για την νομιμότητα και των αποφάσεων 
του Δ.Σ. 

Παρακαλούμε στην νέα ανασυγκρότηση που θα πραγματοποιηθεί εντός των ημερών, με 
πρόταση του ΤΕΑΠΑΣΑ, να οριστεί αυτή τη φορά, εκπρόσωπος για τους εργαζομένους του 
Π.Σ. μέλος  υποδεικνυόμενο από την Ένωσή μας. 

 

 
                   

 
  
 
 

 

 

ΕΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ -ΠΑΛΙ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΥΠΗ 
ΜΑΣ 

Την Κυριακή 22/7,το πρωί, εκεί στον Καρέα, σε ένα τόπο που προσπαθεί να 
πρασινίσει  μέσα στο γκρίζο που αφήσαν οι πύρινες φλόγες, συγκεντρωθήκαμε μια 
ομάδα ανθρώπων να επαναλάβουμε όπως κάθε χρόνο το καθήκον μας να 
αφήσουμε ένα  στεφάνι τιμής και μνήμης, σε τέσσερα παλικάρια που στον τόπο αυτό 
το καλοκαίρι του 1998, έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Τρείς 
επαγγελματίες και ένας εθελοντής Πυροσβέστης, κόψαν το νήμα της ζωής τους  
επιτελώντας το καθήκον τους. Προστιθέμενοι στο Ηρώο των ηρώων της 
καθημερινότητας, αυτών που δηλαδή, πάντα σε αυτή τη χώρα διατηρούσαν τη 
συνοχή του κοινωνικού και εθνικού ιστού στην πατρίδα μας. Παρών ήταν ο βουβός 
πόνος των οικογενειών τους, η μνήμη και η θλίψη των συναδέλφων, η σκέψη των 
εθελοντών της περιοχής και των αυτοδιοικητικών στελεχών. Τις μνήμες θύμισαν τα 
μεστά λόγια του Δήμαρχου Βύρωνα κ.Χαρδαλιά και του Επιτελάρχη του Π.Σ. 
Υποστράτηγου κ.Μαρματάκη. Την αδιαφορία της πολιτείας στα ζητήματα θωράκισης 
του Π.Σ. και του συστήματος δασοπροστασίας, περιέγραψε η ευαίσθητη στα 
περιβαλλοντολογικά βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη. Απών ήταν η 
πυροσβεστική ηγεσία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, οι εκπρόσωποι των 
υπολοίπων κομμάτων, τα Μ.Μ.Ε. 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Γιάννης  

Σταμούλης καταθέτει στέφανο τιμής 

http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_8752.html
http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_8752.html


 

 

 

 

 

 

 
 

ΑΘΑΝΑΤΟΙ 

22 Ιουλίου 1998 Η μάχη με τις 

πύρινες φλόγες ήταν άνιση 

Τετάρτη 22 Ιουλίου 1998, 

μεσημέρι, κοντά στην εκκλησία 

της Αγίας Μαύρας ξεσπάει 

πυρκαγιά, ενώ θυελλώδεις 

άνεμοι δίνουν τροφή και τη 

μεγεθύνουν. Σε μικρό χρονικό 

διάστημα δημιουργούνται 

μέτωπα στην Άνω Ηλιούπολη, 

στον Προφήτη Ηλία και στον 

Καρέα. Στη μάχη έχουν ριχθεί 

δεκάδες Πυροσβέστες. Η πιο 

τραγική στιγμή ης επιχείρησης 

σημειώνεται το μεσημέρι της 

Τετάρτης, όταν στην περιοχή του 

Καρέα, κάτω από το μοναστήρι 

του Αγίου Ιωάννη, εγκλωβίζονται 

από τις φλόγες 4 συνάδελφοι, 

τρεις επαγγελματίες 

Πυροσβέστες και ένας 

εθελοντής.  

Τα τέσσερα  θύματα της μεγάλης 

πυρκαγιάς ήταν οι: 

Αρχιπυροσβέστης  ΜΑΛΟΥΚΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ετών 47 

Αρχιπυροσβέστης  

ΜΑΥΡΑΕΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, 

ετών 41 

Πυροσβέστης ΔΙΑΒΟΛΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ετών 26 

Εθελοντής Πυροσβέστης 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ετών 20 (μέλος 

της Εθελοντικής Ομάδας 

Καισαριανής) 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
Αlpha Bank. 

 

       Προς: 1.Τον   Πρόεδρο Ομίλου  Αlpha Bank. κ.Κωστόπουλο Ιωάννη 

                   2.Διευθύνων Σύμβουλο Ομίλου  Αlpha Bank. κ.Μαντζούνη Δημήτριο 

ΘΕΜΑ: Το ειδικό μισθολόγιο των πυροσβεστικών υπαλλήλων, είναι εξειδικευμένο στην δεινή 
τους οικονομική κατάσταση. 

Αξιότιμοι Κύριοι 

Με έκπληξη αναγνώσαμε στο εβδομαδιαίο δελτίο Οικονομικών εξελίξεων της 19-7-2012 που εκδίδει η 
Τράπεζα Αlpha Bank του ομίλου σας,     

http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/weekly20120719.pdf  την τοποθέτηση σχετικά με την  περικοπή 
των μισθών στους αμειβόμενους με ειδικά   μισθολόγια, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι της χώρας. 

Ο συγγραφέας της ανάλυσης, προφανώς τελεί σε άγνοια της πραγματικότητας στο συγκεκριμένο θέμα, 
μιας και δεν γνωρίζει προφανώς τις άγριες περικοπές που έχουν ήδη υποστεί οι ένστολοι από τα 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ 1 και 2 μέχρι σήμερα, που είναι: 

Τον  Φεβρουάριο του 2010 περικόπηκαν 10% τα επιδόματά μας, που αποτελούν και το κύριο μέρος 
του εισοδήματός μας. 
Τον Μάρτιο του 2010 μειώθηκαν κατά 30% τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Καλοκαιριού και 12% τα 
επιδόματά μας. 
Τον Μάιο του 2010 καταργήθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Καλοκαιριού και μειώθηκαν ακόμα 
8% τα επιδόματά μας. 
Τον Νοέμβριο του 2010 μειώθηκαν τα οικογενειακά επιδόματα καθώς και τα προνοιακά σε όσους τα 
δικαιούνται.  
Τον Ιούλιο του 2011 τσεκουρώνεται το εισόδημά μας με τα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ της έκτακτης 
εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης. 
Παράλληλα το εισόδημά μας εισέρχεται περαιτέρω στην πρέσα, αφού εφαρμόζεται το πρωτοφανή 
μέτρο μόνο για τους ένστολους, ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, πάγωμα  βαθιάς κατάψυξης, μιας και 
εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. 
Το φθινόπωρο του 2011 το εισόδημά μας τσεκουρώνεται εκ νέου από το χαράτσι της ΔΕΗ ενώ αυτές 
τις ημέρες δεχόμαστε το  νέο κτύπημα από την φορολογική επιδρομή των εκκαθαρίσεων για το 
εισόδημα του 2011 μετά την κατάργηση των φορομπόνους και την αύξηση του αφορολόγητου. 
Η οδυνηρή λίστα  της αφαίμαξης του εισοδήματός μας δεν τελειώνει εδώ.  Τα δύο τελευταία χρόνια, 
σιωπηλά καταργήθηκε η χορήγηση του  συμβολικού ποσού που δίνοντας ως το λεγόμενο «δασικό» 
στο πυροσβεστικό προσωπικό, για τις εκατοντάδες ώρες  απλήρωτης υπερεργασίας στα πύρινα 
μέτωπα, την περίοδο του καλοκαιριού, ενώ η ίδια πολιτική της άγριας περικοπής έφθασε στο σημείο να 
μην χορηγεί έξοδα μεταθέσεων σε συναδέλφους που μετατρέπονται σε εσωτερικούς μετανάστες για τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 

Τα παραπάνω σίγουρα δεν δείχνουν, όπως επίσης σημειώνει  ο  συγγραφέας του πονήματος σας, 
προσβλητικά, σε καμία περίπτωση ,ότι διαθέτουμε  « πολιτική προστασία ημετέρων». 
Πέρα από τα παραπάνω, μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, πως  σε δελτίο οικονομικής ανάλυσης, 
ενός τόσο σοβαρού οικονομικού ομίλου σαν το δικό σας, διατυπώνονται πολιτικές απόψεις, και θέσεις, 
κοινωνικού αυτοματισμού και μάλιστα στερούμενες δεδομένων οικονομοτεχνικής βάσης. 
Πέρα προφανώς  από την άγνοια των μέχρι σήμερα άγριων περικοπών, στο εισόδημά μας, ο 
συντάκτης θα  έπρεπε να γνωρίζει, ότι το ειδικό μισθολόγιο ειδικά για τους ένστολους, δεν έγινε για να 
τους αμείψει προνομιακά, αλλά το αντίθετο για να προβλέψει το ελάχιστο κόστος σε σχέση με την 
προσφερόμενη εργασία. 
Ο συντάκτης  προφανώς αγνοεί ότι οι συνθήκες εργασίας των ένστολων και δη των Πυροσβεστών δεν 
είναι ίδιες με των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων. 
Ο ένστολος είναι υποχρεωμένος σε 24ωρη διαθεσιμότητα υπηρεσίας σε όλη την ενεργό υπηρεσία του. 
Από τους εσωτερικούς κανονισμούς τίθεται οποτεδήποτε απαιτηθεί σε επιφυλακή και παροχή εργασίας 
24 ώρες το 24ωρο χωρίς έξτρα αμοιβή ή άλλο δικαίωμα. 
Ο ένστολος είναι υποχρεωμένος να  υπομένει την  ανάκληση της άδειάς του ή του ρεπό του όποτε 
απαιτηθεί, μετατίθεται, αποσπάται, μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας, όποτε απαιτηθεί. 
Επίσης ο ένστολος καθημερινά ξεκινά για το μεροκάματο χωρίς να γνωρίζει αν θα επιστρέψει 
ζωντανός ή αρτιμελής από τους κινδύνους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. 

Μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο συντάκτης του πονήματος, αλλά και εσείς να μην γνωρίζετε τα  
παραπάνω. Σίγουρα θα τα έχετε δει από την ασφάλεια και τη θαλπωρή των γραφείων σας, όταν το 
περιβάλλον γύρω  σας φλέγεται και οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, προσπαθούν με ασπίδα τη 
ζωή τους, να προστατέψουν τον κοινωνικό ιστό, τούτης της ταλαιπωρημένης από τους τοκογλύφους, 
τους κερδοσκόπους των αγορών και τους στυγνούς δανειστές ΧΩΡΑ ΜΑΣ. Και όταν αυτοί οι 
ταλαιπωρημένοι από τη μάχη ένστολοι εργαζόμενοι επιστρέψουν σώοι στο σπίτι τους, πρέπει να 
μπουν σε μια άλλη μάχη, με τον ήδη ,πριν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, πενιχρό μισθό τους, να  φροντίσουν να 
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, πληρώνοντας, από τους λίγους, ίσως τα φορολογικά τους βάρη, 
και τις  υπέρτοκες δόσεις τους στις Τράπεζες. 

Αξιότιμοι Κύριοι 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα αναγραφόμενα στην οικονομική ανάλυση του ανωτέρω Δελτίου σας, 
λησμόνησαν να αναφέρουν  ότι  δεν αφορούν τους ένστολους εργαζόμενους. Αναμένουμε την δική σας 
επίσημη θέση ως επικεφαλείς του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση  αν επιβεβαιωθεί ότι τα παραπάνω είναι 
και θέσεις του Ομίλου σας είναι ξεκάθαρο  ότι  στρέφεστε πραγματικά  με εχθρότητα ενάντια του 
εργασιακού μας κλάδου Επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι πέρα από εργαζόμενοι είμεθα και 
καταναλωτές  και των δικών σας τραπεζικών προϊόντων. 

 

http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/lpha-bank.html
http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/lpha-bank.html
http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/weekly20120719.pdf

