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Η επίθεση πλέον δεν έχει να κάνει με τη ληστεία στο εισόδημά μας, Έχει να κάνει με
την ίδια την αξιοπρέπεια και την επιβίωσή μας. Οι Πυροσβέστες ήταν και προ
μνημονίου αναγκασμένοι να αμείβονται ιδιαίτερα δυσανάλογα με την εργασία που
προσέφεραν. Η έφοδος του Μνημονίου τους βρήκε αμειβόμενους με επιδοματικό
τρόπο κατά το μέγιστο, έτσι οι πρώτες περικοπές που επιβλήθηκαν ήταν ιδιαίτερα
επώδυνες γι αυτούς. Τα μνημονιακά μέτρα θέρισαν τις αμοιβές των ένστολων, ενώ οι
περικοπές βύθισαν τον πυροσβεστικό οργανισμό στην φτώχεια και την εγκατάλειψη.
Τώρα μετά και τη σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών,
επιβεβαιώνονται τα παπαγαλάκια που κροάζουν το τελευταίο καιρό ζητώντας εκ νέου
περικοπές από το φτωχολόγιό μας. Τώρα θα περικόψουν μεσοσταθμικά τις αποδοχές
μας, θα υφαρπάξουν τα απομεινάρια 13ου-14ου μισθού, θα ανακαλύψουν ότι δεν
υπάρχουν λεφτά για πρόσθετες αποζημιώσεις και στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε
νέο μισθολόγιο για να αρπάξουν εκ νέου ότι απέμεινε. Ο Υπουργός Οικονομικών
ήταν κυνικός όπως και άλλοι διάσπαρτοι αυτόκλητοι και μη κυβερνητικοί
σωματοφύλακες του μνημονίου. Γι αυτούς είμαστε ένα ακόμα βάρος που εμποδίζει τη
γρήγορη κερδοφορία των τοκογλύφων, των δανειστών και των κερδοσκόπων,
Ο αγώνας τώρα ξεφεύγει από τα δικά μας πλαίσια. Είναι κοινός με την εργατική τάξη
της Πατρίδας μας. Αν δεν σταματήσουν συνολικά τα μέτρα η Ελλάδα μπορεί να
παραμείνει στο ευρώ, οι Έλληνες όμως δεν θα ζουν στην Ελλάδα. Είναι ιστορική
στιγμή. Τώρα που ο μνημονιακός οδοστρωτήρας ισοπεδώνει την πατρίδα μας και που
οι τροικανοί πυρπολούν τη ζωή μας, ο δρόμος είναι ΕΝΑΣ, του ΑΓΩΝΑ. Το
προσκλητήριο σάλπισε. “Έχουμε συμβάν πυρκαγιάς” που απειλεί να κάψει τη ζωή
μας. Θα την αφήσουμε;
Γιάννης Σταμούλης

Τάσος Μανιάτης
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Άλλη μία επιβάρυνση μας ως ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ με τη χρήση νέου
τηλεφωνικού αριθμού για ιατρικά ραντεβού
Προς: 1.Υπουργό Υγείας κ.Ανδρέα Λυκουρέντζο
2.Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ.Γεράσιμο Βουδούρη
Κοιν.1.Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
2.Πολιτικά κόμματα 3.Μ.Μ.Ε.
Κύριε Υπουργέ
Στις ήδη υποβαθμισμένες υπηρεσίες του νέου «ΕΟΠΥΥ» όπου είμαστε πλέον ασφαλισμένοι, ήρθε άλλη μια επιπλέον «μνημονιακού
τύπου» επιβάρυνση να αφαιμάξει το πενιχρό εισόδημά μας. Συγκεκριμένα εδώ και λίγες μέρες ο ΕΟΠΥΥ πήρε την απόφαση να
καταργήσει τον αριθμό «184» για τηλεφωνικά ραντεβού με ιατρούς και προχώρησε στην καθιέρωση νέων τηλεφωνικών αριθμών με
ιδιαίτερα ακριβότερες χρεώσεις. Ενώ η κλήση στο «184» στοίχιζε μια αστική τηλεφωνική μονάδα ανά κλήση (0,03λ), τώρα για να
κλείσει ο ασφαλισμένος ραντεβού με το γιατρό, θα πληρώσει 0,99λ για κλήση στο νέο αριθμό 14884 και 1,08λ για κλήση στο νέο αριθμό
14900. Ακόμα δηλ. και για το αυτονόητο της υποχρέωσης, ενός ασφαλιστικού οργανισμού, να κλείνει ραντεβού ο ασθενής με το γιατρό
του, επιλέγεται πλέον ο ασθενής να τιμωρείται γι αυτό. Φρονούμε ότι από αυτόν τον τόπο πλέον έχει λαθρο - μεταναστεύσει η έννοια του
«δικαίου και του πασιφανώς λογικού» Ως ασφαλισμένοι του νέου αυτού μνημονιακού ασφαλιστικού οργανισμού βιώνουμε καθημερινά
την υποβάθμιση των παροχών των υπηρεσιών υγείας, όπου κεντρική φιλοσοφία φαίνεται ότι αναδεικνύεται «έχω και πληρώνω, άρα
επιζώ» .Η νέα αυτή εισπρακτική αλλαγή των παροχών υγείας είναι καταφανώς άδικη. Ο Έλληνας ασφαλισμένος έχει ξεπεράσει τα όριά
του.
Περιμένουμε την παρέμβασή σας για να αποκατασταθεί η νέα αυτή αδικία και εισπρακτική επιδρομή εις βάρος των ασφαλισμένων του
ΕΟΠΥΥ.

«Ώρες πτήσεις… του δασικού»

ΑΘΗΝΑ 12-8-2012
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ. Η απαξία περίσσεψε πλέον
για το πυροσβεστικό προσωπικό
Κύριε Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος
ΑΘΗΝΑ 7-8-2012
Προς: Aρχηγό Πυροσβεστικού
Σώματος
Κον.: 1.Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
2.Πολιτικά κόμματα
3.Μ.Μ.Ε
Κύριε Αρχηγέ
Από τις πρώτες συναντήσεις μας κατά την ανάληψη της
ηγεσίας σας, θέσαμε το δίκαια αναγνωριζόμενο και από εσάς,
αίτημα, για την
πληρωμή της αποζημίωσης της θερινής
υπερεργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού.
Σας είχαμε επισημάνει ότι εγκαίρως θα έπρεπε να διασφαλιστεί
σχετική πίστωση, στον προϋπολογισμό του Π.Σ. με δική σας
πρωτοβουλία, μιας και έχετε θεσμικά την ευθύνη της σύνταξή
του, καθώς και της κατανομής των πιστώσεων.
Από την δημοσίευση του προϋπολογισμού και την
τροποποίηση αυτού το Μάρτιο, δεν υπήρξε όμως δεδομένο
διασφάλισης σχετικής πίστωσης, γεγονός που εκ νέου, σας
επισημάναμε.
Παρά τις διαβεβαιώσεις σας, ότι θα υποβάλλεται εκ των
υστέρων σχετικό αίτημα προς την πολιτική ηγεσία, μέχρι
σήμερα «ΕΡΕΒΟΣ».
Διαφαίνεται τελικά ότι μόνο για τον «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΦΤΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ». Είτε αυτό λέγεται εκλογικό, είτε
μισθολογικές προαγωγές και χρονοεπιδόματα, είτε ΔΑΣΙΚΟ.
Για όλα τα άλλα, λεφτά ευρίσκονται…
Μάλλον θα πρέπει να αναθέσουμε και τις οικονομικές μας
διεκδικήσεις σε «ατλαντικούς μεσίτες».
Κύριε Αρχηγέ
Αυτό το δύσκολο, πραγματικά καλοκαίρι, ο πυροσβεστικός
υπάλληλος δεν χρήζει τέτοιας αντιμετώπισης.
Έστω και τώρα αναμένουμε να διεκδικήσετε για το
πυροσβεστικό προσωπικό την «ελάχιστη πληρωμή της
υπερεργασίας του»

Μετά από μια πλειάδα εγγράφων και προφορικών οχλήσεων,
δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθεί
ολίγος χρόνος μερικών λεπτών, για να μας ενημερώσετε για την
τύχη της χορήγησης της καταβολής των
δύο εκλογικών
αποζημιώσεων.
Προφανώς είτε το ποσό, για σας, είναι ανάξιο λόγου, είτε
μεροληπτείτε εναντίον του Σωματείου μας, είτε με δική σας
πρωτοβουλία, είτε με «οδηγίες άνωθεν».
Πέρα
όμως από τις «εθιμοτυπικές υποχρεώσεις» που και
αντιπαρερχόμεθα, είχατε την υποχρέωση να υλοποιήσετε την
απόφαση της Πολιτείας και να εξασφαλίσετε την ομαλή και στην
ώρα της, χορήγηση της εκλογικής αποζημίωσης στο πυροσβεστικό
προσωπικό, ειδικά, αυτής των εκλογών της 6/5/2012, όπως
έπραξαν οι έτεροι κ.κ. Αρχηγοί της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ.
Η εκ νέου επαναφορά μας στο θέμα, γίνεται διότι
πληροφορούμαστε ότι και πάλι το πυροσβεστικό προσωπικό θα
πληρωθεί τα δικαιούμενα, αν θα περισσέψουν αδιάθετα χρήματα,
μετά την ενταλματοποίηση
της δαπάνης της εκλογικής
αποζημίωσης από τα δύο άλλα Σώματα.
Κύριε Αρχηγέ.
Πέρα από το απαράδεκτο της αυτής καθ αυτής απαξίας, προς το
πυροσβεστικό προσωπικό να είναι ο «καβοδέτης» του προσωπικού
του Υπουργείου μας, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για
την συνεχιζόμενη από εσάς και πλέον πάγια πολιτική του Α.Π.Σ.
να μην απαντάει στα θιγόμενα από την Ένωσή μας ζητήματα.
Όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστο στο εσωτερικό του
πυροσβεστικού οργανισμού, είχαμε ως επιλογή την συνεργασία,
συνεννόηση και «συναδελφική» συνδικαλιστική διεκδίκηση.
Βοηθείστε να τη συνεχίσουμε.
Σε κάθε περίπτωση επειδή το σήριαλ του «εκλογικού» πρέπει να
λάβει τέλος, και επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι η διαδικασία
χορήγησης των συγκεκριμένων αποζημιώσεων δεν έχει
χαρακτηριστεί «απόρρητη», παρακαλούμε γνωρίστε μας, ποια
είναι ακριβώς η κατάσταση και πότε επιτέλους θα γίνει η
καταβολή και των δύο αποζημιώσεων.

Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης
της αναφοράς δεν βρέθηκε.

Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ
ΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΛΙΑ:
"ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ.
ΜΑΣ ΣΥΝΘΛΙΒΟΥΝ..."

ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
ΤΟΥΤΗ Η ΕΡΜΗ ΧΩΡΑ;
Του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη
Άλλο ένα καυτό καλοκαίρι. Δεκάδες πυρκαγιές και φέτος να κατατρώγουν το
φυσικό πλούτο της πατρίδας μας, να προκαλούν καταστροφές σε καλλιέργειες,
να απειλούν κατοικίες και το βιός, να θέτουν σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων.
Ο πύρινος εφιάλτης, απλωμένος πάλι στη χώρα, να σκορπίζει τα αποκαΐδια στην
ταλαιπωρημένη πατρίδα μας.
Καταστροφές χωρίς τέλος, που δυστυχώς ουδένα αρμόδιο συγκλονίζουν.
Προφανώς στα λογιστικά κλεισίματα των διαχειριστών του μνημονίου δεν
χωράει κωδικός 'ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.
Δυστυχώς οι κραυγές αγωνίας των Πυροσβεστών δε εισακούστηκαν.
Και οι πληγές στο κορμί της πατρίδας μεγαλώνουν.
Δεν κινδυνολογούσαμε στην αρχή του καλοκαιριού, ότσν κρούαμε το
καμπανάκι του κινδύνου.
Απλά εμείς είχαμε διαβάσει τις καταστροφές των προηγούμενων καλοκαιριών
και είχαμε μελετήσει τα κενά και τις ελλείψεις του συνολικού πλέγματος
δασοπροστασίας - πυροπροστασίας.
Δυστυχώς "αδιάβαστοι" ήταν οι ιθύνοντες της πολιτικής διαχείρισης της τύχης
αυτού του μικρού αυτπύ τόπου
Απλά θα επαναλάβω μερικές φράσεις από δηλώσεις μου στο www.newsit.gr
στις 21-6-2012:
"Κοινωνία, κράτος και πολίτες, έχω την εντύπωση πως δεν έχουν πάρει στα
σοβαρά την υπόθεση της προστασίας των δασών μας από τις φωτιές" λέει ο
κύριος Σταμούλης. "Από το 1998 που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου στα
συνδικαλιστικά όργανα του πυροσβεστικού σώματος έχουμε γίνει γραφικοί κάθε
χρόνο να φωνάζουμε για τις ελλείψεις και την αβλεψία της πολιτείας να
προετοιμάσει τον μηχανισμό δασοπυρόσβεσης. Το αποτέλεσμα είναι κάθε χρόνο
να θρηνούμε στάχτες στα δάση μας, συναδέλφους νεκρούς και πολίτες νεκρούς.
Κάποια στιγμή αυτή η έρμη χώρα που τα τελευταία χρόνια φλέγεται από το
μνημόνιο τουλάχιστον πρέπει να σταματήσει να φλέγεται από τις πυρκαγιές" είπε
τέλος ο κύριος Σταμούλης."

"Δεν

αντέχω άλλο αυτή την άθλια
κατάσταση, που μας συνθλίβει
όλους και εξερράγην", είπε ο
αξιοπρεπέστατος
συνταξιούχος
πυροσβέστης που επιτέθηκε στον
Κάρολο Παπούλια, όταν ο πρόεδρος
της
Δημοκρατίας
πήγε
στο
γυναικείο μοναστήρι Θεοτοκιό της
Άρτας για να εκκλησιαστεί τον
Δεκαπενταύγουστο.
Μόλις ο κ. Παπούλιας πήγε να
ανέβει τα σκαλιά της εκκλησιάς, ο
συνταξιούχος
του
είπε,
"καταστρεφόμαστε
και
δεν
αντιδράς, αλλά υπογράφεις...".
Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς,
που τον απομάκρυναν, αλλά και
στους
φίλους
του,
που
πληροφορήθηκαν για την αντίδρασή
του, "δεν αντέχω άλλο αυτή την
άθλια
κατάσταση,
που
μας
συνθλίβει όλους, και εξερράγην".

ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
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ΠΕΝΙΧΡΩΝ
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ΑΠΟΔΟΧΩΝ
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ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ
Ολιγωρίας συνέχεια για τη μη χορήγηση
του εκλογικού επιδόματος
Προς: Aρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Κοιν.: 1.Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη
2.Πολιτικά κόμματα
3.Μ.Μ.Ε.
Κύριε Αρχηγέ
Επανερχόμενοι, μονότονα, κουραστικά και για μας και νιώθοντας ως επαίτες σε
φωτεινούς σηματοδότες, αναζητούμε την τύχη της δικαιούμενης εκλογικής
αποζημίωσης για τις εκλογές της 6-5-2012 και 17-6-2012.
Η Πολιτεία, όσο αφορά τις αποζημιώσεις και των δύο εκλογών έπραξε τα
νομικώς απαραίτητα εκδίδοντας τις σχετικές Κ.Υ.Α. προ των εκλογών.
Οι φυσικές ηγεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότερα για την
αποζημίωση των εκλογών της 6-5, έπραξαν το καθήκον τους, χορηγώντας τη
έγκαιρα.
Δυστυχώς εσείς δεν πράξατε το ίδιο. Παρά τις διαρκείς οχλήσεις μας, εγγράφως
και προφορικώς, μέχρι και σήμερα, ΤΡΕΙΣ μήνες μετά και παρά τη δέσμευση
του νέου Υπουργού Δ.Τ.Π.Π. ότι ως το τέλος του Ιουλίου θα έχει γίνει
μεταφορά των σχετικών πιστώσεων και εν συνεχεία η χορήγηση, ΟΥΔΕΜΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΑΡΧΕΙ.
Κύριε Αρχηγέ
Τo γεγονός πέρα από το οικονομική του διάσταση είναι και απαξιωτικό και
προσβλητικό για το πυροσβεστικό προσωπικό.
Τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις, μειώνουν την πεποίθηση των συναδέλφων προς
τους ηγέτες τους, δεν συντελούν στην ανάπτυξη σύμπνοιας, αλληλεγγύης και
συνεργασίας, μειώνουν το ηθικό τους και καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει
επαρκής μέριμνα για την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών της
Υπηρεσίας.(Άρθρα 11 και 12 Π.Δ.8/1991 Α.5)

Μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια;;;
Προς Υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
Αθήνα 27-08 -2012

Όταν η Πολιτεία δεν μπορεί να διασφαλίσει τον Αρχηγό Σώματος
Ασφάλειας, μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια;
Κύριε Υπουργέ,
Συνέχεια στη σελίδα 5

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΜΑΣ !
Αθήνα 28 Αυγούστου 2012
Κύριοι βουλευτές,
Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε να
δρομολογείται η εξέλιξη νέων περικοπών των
μισθών μας, παρά το γεγονός ότι πριν (αλλά
και μετά) από τις εκλογές υπήρχαν οι
δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού και της
Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν πρέπει να
πληγεί άλλο το εισόδημα των ενστόλων, αλλά
ει δυνατόν να διορθωθούν και οι υφιστάμενες
αδικίες. Θα γνωρίζετε ασφαλώς τη δεινή θέση
στην οποία έχει περιέλθει ο ένστολος σε
προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο. Εξαιτίας
των συνεχών περικοπών από το 2009 μέχρι
και σήμερα οι περικοπές των ετήσιων
αποδοχών μας που μας έπληξαν αδιακρίτως,
ανέρχονται από 28,74% έως το 45,42%
ανάλογα με τον βαθμό και τα χρόνια
υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζουμε τις
πρόσφατες απώλειες από «το πάγωμα» των
μισθολογικών ωριμάνσεων, του επιδόματος
χρόνου υπηρεσίας και των μισθολογικών
προαγωγών, τη μείωση του αφορολόγητου
στα 5000 € την εισφορά αλληλεγγύης, τα
χαράτσια και το κύμα ακρίβειας που έχει
ισοπεδώσει το βιοτικό μας επίπεδο...Αίφνης
πληροφορούμαστε
ότι
τα
λεγόμενα
«ισοδύναμα μέτρα» που είχαν προβληθεί κατά
κόρον πριν από τις εκλογές με καταφανή
στόχευση, είναι τώρα δύσκολο έως αδύνατον
να εξευρεθούν. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε
ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι από όλα τα
συνδικαλιστικά
μας
όργανα,
να
καταγγείλουμε
την
μεταχείριση
που
υφιστάμεθα και να σας ζητήσουμε να
στηρίξετε τον αγώνα μας για να μην
φορτωθούμε επιπλέον με αβάσταχτα μέτρα.
Εντέχνως έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι
ανήκουμε σε μια κατηγορία «ειδικών» και
άρα προνομιούχων μισθολογίων. Η ωμή
αλήθεια ωστόσο είναι ότι η πλειοψηφία
αμείβεται με ισχνούς μισθούς, χωρίς να
αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα της εργασίας
με Βασικό Μισθό τα 683 €. Δεν είμαστε
προνομιούχοι
κρατικοί
υπάλληλοι.
Εργαζόμαστε με ακατάστατα ωράρια σε
Υπηρεσίες που λειτουργούν 24 ώρες το
24ώρο, συνήθως χωρίς τήρηση του ωραρίου
εργασίας, χωρίς ουσιαστική αποζημίωση για
τη νυχτερινή εργασία κλπ. και γι' αυτό
προβάλλουμε μια δίκαιη λύση με την ψήφιση
ενός άλλου μισθολογίου που θα λαμβάνει
πραγματικά υπόψη του τις ανάγκες των
ενστόλων για μια αξιοπρεπή επαγγελματική
πορεία και διαβίωση. Απαξιωμένοι και
περιθωριοποιημένοι
Αστυνομικοί
–
Πυροσβέστες και Λιμενικοί είναι αδύνατον να
αντιμετωπίσουν
το
«θηρίο»
της
εγκληματικότητας και της ανομίας.
Συνέχεια στη σελίδα 5
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Συνέχεια από τη σελίδα 4

Μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια;;;
Ο σχεδιασμός της «ασφάλειας» σε κάθε επίπεδο, είναι μία διαδικασία
ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση, θεώρηση και
εκτίμηση του κινδύνου και στην συνέχεια θωράκιση με λήψη κατάλληλων
μέτρων και καθορισμό διαδικασιών υλοποίησής τους. Προ αρκετών μηνών
μετά την εκδήλωση επίθεσης στο οικογενειακό αυτοκίνητο του Αρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώματος (Ιαν. 2012) εκδηλώσαμε δημόσια
παρέμβαση εκδηλώνοντας την ανησυχία μας για την κρισιμότητα του
περιστατικού, που παρά την υποβάθμισή του, έπρεπε ήδη να επιβάλλει
λήψη αποφάσεων- μέτρων σε στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς
ουδείς από τους επικεφαλείς του σχεδιασμού της δημόσιας ασφάλειας
έλαβε σοβαρά τις αιτιάσεις μας. Προ ολίγων ημερών
πληροφορηθήκαμε εκ νέου ότι σημειώθηκε διάρρηξη στην οικία του κ.
Αρχηγού του Π.Σ
Πέρα από τις αιτίες των παραπάνω, οι πράξεις αυτές αποτελούν «κρίσιμα
περιστατικά» γιατί δείχνει στην Ελληνική κοινωνία ότι ο ένας εκ των τριών
ηγετών των Σωμάτων Ασφαλείας, δηλαδή των φορέων που είναι
επιφορτισμένοι με την τήρηση της εσωτερικής ασφάλειας (της
Δημοκρατικής ομαλότητας) της χώρας, «βάλλεται» με ιδιαίτερα μεγάλη
ευκολία, γεγονός που από μόνο του, φανερώνει «τρωτότητα» των
σχεδιασμών ασφαλείας και της λειτουργίας των οργάνων της Διοίκησης
που αποφασίζουν την εφαρμογή τους.
Το παραπάνω γεγονός δημιουργεί κλίμα ανησυχίας, στις τάξεις των
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι εκ της αποστολής
τους, έρχονται σε επαφή με ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα, όπως η
προανάκριση του εγκλήματος του εμπρησμού, η βεβαίωση της αρτιότητας
της πυροπροστασίας, ο συντονισμός των επιχειρήσεων πυρόσβεσης διάσωσης και γενικότερα η διαχείριση κρίσεων που πολλές φορές
ξεπερνούν τη συμμετρία της καθημερινότητας.
Κύριε Υπουργέ,
Όταν δεν μπορεί να προστατευτεί επαρκώς ο επικεφαλής του
επιχειρησιακού φορέα της πολιτικής προστασίας της χώρας, πόσο
ασφαλείς μπορούν να νιώθουν οι υφιστάμενοι του και πολύ περισσότερο οι
πολίτες αυτής της χώρας;
Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα εισακουστούν οι αιτιάσεις μας.

ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ
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Για τις ελλείψεις σε
μέσα που παρουσιάζει
το Πυροσβεστικό
Σώμα
"Είναι ένα καλοκαίρι έντονο, θερμό
όπως όλα τα τελευταία λόγω των
κλιματικών αλλαγών και ουδείς
ίδρωσε το αυτί του. Η πυροσβεστική
ρίχτηκε στη μάχη με τις φλόγες και
το αποτέλεσμα είναι αυτό που
βλέπουμε.
Να
βρεθούμε
οι
συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα με
φοβερές
ελλείψεις
στην
καθημερινότητα μας. Από ελαστικά,
λάστιχα στα αυτοκίνητα, τα οποία
αναγκαστήκαμε νε βγούμε στη
ζητιανιά
για
να
τα
αντικαταστήσουμε
που
είναι
φθαρμένα μέχρι και τις ελλείψεις
στα καύσιμα. Το ζήτημα στις
προμήθειες των καυσίμων λόγω των
μεγάλων περικοπών που δέχθηκε το
πυροσβεστικό σώμα - 45% τα δυο
τελευταία χρόνια μειώθηκαν οι
πιστώσεις μας, με αποτέλεσμα να
υπάρχει πρόβλημα και εκεί”
Δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης
Αξιωματικών
του
Πυροσβεστικού
Σώματος
Γιάννη
Σταμούλη
την
21/8/2012 ο στον Γιώργο Κακούση
(καθημερινά
09:00-11:00)
για
τις
ελλείψεις σε μέσα που έχει το
Πυροσβεστικό Σώμα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΜΑΣ !
Διαβιούντες ένστολοι στα όρια της επιβίωσης είναι αδύνατον να
πολεμήσουν τους ισχυρούς του εγκλήματος. Δεν είναι δυνατόν η
Πολιτεία να μας θέλει στην πρώτη γραμμή του πυρός δίνοντας και τη
ζωή μας ακόμα υπέρ του καθήκοντος και της αποστολής μας και από την
άλλη να μας επιφυλάσσει μια τέτοια αρνητική μεταχείριση και να
υπαναχωρεί από τις δεσμεύσεις της.
Η αποδιοργάνωση των ενστόλων προκαλεί την οργάνωση της
αυτοδικίας και της μαύρης αντίδρασης.
Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση του λειτουργήματός μας. Για την
κατοχύρωση του επαγγελματισμού. Για την καταπολέμηση της
διαφθοράς. Για τη διαμόρφωση συνθηκών για διαρκή προσφορά.
Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να συνταχθείτε, προστατεύοντάς
μας από τη διαφαινόμενη απαξίωση και υποβάθμιση και ημών και
των Οργανισμών μας.

ΤΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΑΠΣ ΤΩΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
http://www.eaps.gr/?page_id=20

Διαχείριση μετανάστευσης –Πυρόσβεση
σημειώσατε 2

ΑΘΗΝΑ 7-8-2012
Προς: Aρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Κον.: 1.Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
2.Πολιτικά κόμματα
3.Μ.Μ.Ε.
Κύριε Αρχηγέ
Στην εποχή της γενικευμένης κρίσης και των τεραστίων ελλείψεων στο συνολικό
πλέγμα της πυροπροστασίας της χώρας, ζητήματα για τα οποία επανειλημμένα
έχουμε εκφράσει τη βαθιά ανησυχία μας, πληροφορηθήκαμε ότι το Π.Σ. για άλλη
μια φορά κλήθηκε να συνδράμει και στην «διευθέτηση του μεταναστευτικού».
Συγκεκριμένα «εν μέσω αντιπυρικής περιόδου», με προφορική εντολή σας,(;)
διατέθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με το προσωπικό τους, επί 24ωρου βάσεως
για να φυλάξουν (;) τους χώρους συγκέντρωσης των μεταναστών, ένα στην Αθήνα,
ένα στην Κομοτηνή και ένα στην Ξάνθη. Προφανώς τελικά δεν ζούμε στη χώρα του
μνημονίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο έχει και την πολυτέλεια εν μέσω του
«καυτού θέρους» να διαθέτει 24 ώρες του 24ωρου, δυνάμεις για να φυλάττουν τους
χώρους διαμονής των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών. Μας είναι άγνωστοι οι
επιχειρησιακοί λόγοι που επιβάλουν τη συγκεκριμένη «υπεργολαβία», ιδιαίτερα την
ώρα που ερευνάται από τους «επιτελείς» η απεμπλοκή του πυροσβεστικού
προσωπικού» από αλλότρια έργα και μάλιστα με «οικονομικολογιστικά κριτήρια»
Στα παραπάνω θα προσθέσουμε και την αφαίρεση από τις ΕΜΑΚ «διασωστικών
λέμβων», από δε την ΕΜΑΚ Κομοτηνής και των δύο, και την άτυπη παραχώρηση
τους στην ΕΛ.ΑΣ. Με αυτή την συνεισφορά στερείται το Π.Σ. από τα ικανά
εργαλεία για διασώσεις συμπολιτών μας από λίμνες και ποτάμια, βορά και αυτά στην
«επικοινωνιακή» εκτέλεση της «αδιάβαστης» μεταναστευτικής πολιτικής.
Για ακόμη μία φορά και επί της δικής σας ηγεσίας, όπως και του προκατόχου σας,
διαπιστώνουμε «αστυνομικό καπέλο» σε επιλογές, όπως τα παραπάνω και προφανώς
σε μη θεσμοθετημένες δράσεις και ενέργειες αρμοδιοτήτων του Π.Σ.
Βέβαια όταν η επιλογή είναι ¨στο κρεβάτι του αστυνομικού να αναπαύεται ο
«παρανόμως εισερχόμενος μετανάστης» ¨, γιατί να μην φυλάσσεται από ένα
πυροσβεστικό όχημα και ο κάθε χώρος διαμονής του.
Tέλος επειδή ο παραλογισμός δεν διαθέτει όριο, άραγε το κόστος σίτισης των
πυροσβεστικών υπαλλήλων που εκτελούν καθήκοντα πυρασφαλείας στους
συγκεκριμένους χώρους φιλοξενίας αναλαμβάνεται από την Πολιτεία όπως και των
φιλοξενουμένων;.
Κύριε Αρχηγέ
Περιμένουμε μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που έχει δεχθεί ο πυροσβεστικός
υπάλληλος και ο πυροσβεστικός οργανισμός, ως το «αποπαίδι» του Υπουργείο μας,
να προασπίσετε στο ελάχιστο τη νομιμότητα και την αξιοπρέπεια μας, άλλωστε
αυτός είναι ο ρόλος του «φυσικού ηγέτη».
Η χθεσινή «Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» ας δώσει φώτιση για λύσεις τώρα και όχι
μετά την αναμενόμενη από τους χριστιανούς τουλάχιστον, «Έλευση του Σωτήρ-ος».
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Τροποποίηση του ΠΔ
55/2010 για το ωράριο
του προσωπικού του
Πυροσβεστικού
Σώματος - Ερώτηση
του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ,
Δ.
Τσουκαλά, προς τον
Υπουργό
Δημόσιας
τάξης
και
Προστασίας
του
Πολίτη
Το προσωπικό του Πυροσβεστικού
Σώματος, εργάζεται κάτω από
αντίξοες συνθήκες με τεράστιες
ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό,
απλήρωτη υπέρ εργασία, και
συνθήκες που αυξάνουν τους
κινδύνους κατ την εκτέλεση της
Υπηρεσίας τους. Οι μνημονιακές
πολιτικές της τελευταίας τριετίας
έπληξαν τη λειτουργία του ΠΣ αφού
μειώθηκαν
στο ελάχιστο οι
λειτουργικές
δαπάνες,
με
αποτέλεσμα την τραγική μείωση της
επιχειρησιακής ικανότητας, την
οποία καλούνται να αναπληρώσουν
με τη φυσική τους παρουσία οι
Έλληνες πυροσβέστες.
Παράλληλα δέχθηκαν επίθεση στα
εισοδήματα
τους
τα
οποία
μειώθηκαν μέχρι 40%, επιτρέποντας
με δυσκολία την επιβίωση τους.
Σχεδόν κάθε καλοκαίρι χάνουμε
Πυροσβέστες οι οποίοι βάζουν σε
δεύτερη μοίρα τη ζωή τους
προκειμένου να προστατέψουν
ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και
περιβάλλον. Πολλοί από αυτούς
είναι τραυματίες ενώ αυξάνονται
κατακόρυφα οι ασθένειες που έχουν
άμεση σχέση με την ένταση της
εργασίας τους.
Μέσα σ´ αυτή την κατάσταση το
ΠΔ 55/2010 άλλαξε το ωράριο
εργασίας, καταργώντας την 24ωρη
βάρδια
σε
12ωρη,
χωρίς
τεκμηρίωση,
διαφάνεια
και
κοινωνικό
διάλογο
με
τους
συνδικαλιστικούς
φορείς.
Το
παραπάνω νομοθέτημα, από την
επόμενη μέρα κατέστη ανενεργό και
ανεφάρμοστο, με την προφορική
συναίνεση της πολιτικής και
φυσικής
ηγεσίας
του
Πυροσβεστικού Σώματος.. Συνέχεια
στη σελίδα 6
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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.

για το ωράριο του
προσωπικού του
Πυροσβεστικού
Σώματος
Συνέχεια από τη σελίδα 5
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 12ωρο
δεν εφαρμόστηκε πουθενά, εκτός
από μία Πυροσβεστική Υπηρεσία σε
όλη τη χώρα και αυτό μάλιστα
τέθηκε σε ισχύ από 01-07-2012
Έτσι εδώ και δύο χρόνια
εφαρμόζεται
το
προηγούμενο
ωράριο με παράνομο τρόπο,
θέτοντας σε διοικητικούς κινδύνους
τους Διοικητές των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών, όπου εφαρμόζεται το
24ωρο.
Ενα σώμα με τέτοια προσφορά στην
κοινωνία,
αυξημενους
επαγγελματικούς
κινδύνους
εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες
δεν μπορεί και δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται με προχειρότητα.
Θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να
προχωρήσει η σύνταξη ενός νέου
Προεδρικού Διατάγματος για το
ωράριο το οποίο θα καταρτιστεί
μετά
από
διαβούλευση
της
Πολιτικής
ηγεσίας
με
τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις του
Πυροσβεστικού
Σώματος.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός .
1.
Προτίθεστε να συγκροτήσετε
άμεσα επιτροπή στην όποια θα
συμμετέχουν οι συνδικαλιστικοί
φορείς των πυροσβεστών για την
κατάρτιση ενός νέου Προεδρικού
Διατάγματος για το ωράριο;
2. Μέχρι την κατάρτιση του νέου
ΠΔ του ωραρίου προτίθεστε να
νομιμοποιήσετε την 24ωρη εργασία
όπου αυτή κρίνεται αναγκαία;
Ο
ερωτών
βουλευτής
Δημήτρης Β. Τσουκαλάς

Δηλώσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ΑΝΤ1 και στην πρωινή εκπομπή του
Σαββάτου στο ΣΚΑΙ στον Γ. Αυτιά
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Δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ από το
πυροσβεστικό φτωχολόγιο – μισθολόγιο
Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Παναγιώτη
Μπονάτσο
Κοιν. : 1. Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη
2. Πολιτικά κόμματα
3. Μ.Μ.Ε.
Κύριε Αρχηγέ,
Το Πυροσβεστικό προσωπικό που έχετε την ύψιστη τιμή ως Αξιωματικός
να ηγείστε , καθημερινά δίνει τη μάχη με τον κίνδυνο, και πολλές φορές
τον ίδιο τον θάνατο στα πύρινα μέτωπα, αλλά και τις καθημερινές
εκφράσεις της διακινδύνευσης της καθημερινότητας. Το προσωπικό που
ηγείστε, με πενιχρά μέσα, αλλά και με πενιχρές αμοιβές προσπαθεί να
εγγυάται την πολιτική προστασία της ελληνικής κοινωνίας,
εκπροσωπώντας με αποτελεσματικότητα την ύπαρξη του κοινωνικού
κράτους στην Ελληνική Δημοκρατία. ¨Όπως και εσείς καλά γνωρίζεται,
οι αμοιβές του πυροσβεστικού προσωπικού τα τελευταία χρόνια
σφαγιάστηκαν από τους εκτελεστές του μνημονίου, βυθίζοντας το στην
φτώχεια και την ανέχεια, δημιουργώντας ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της
προσφερόμενης εργασίας των Πυροσβεστών και των σημερινών
αποδοχών τους .Η οικονομική κατάσταση που βιώνει το πυροσβεστικό
προσωπικό είναι δεινή. Παρόλα αυτά η τρόικα των οι στυγνών
δανειστών, των κερδοσκόπων των αγορών και των διαχειριστών του
μνημονίου, θέλουν να αφαιμάξουν πάλι τις εναπομείναντες πενιχρές
αποδοχές του πυροσβεστικού προσωπικού. Την ώρα που οι Πυροσβέστες
σε όλη την χώρα δίνουν μια σκληρή μάχη στα πύρινα μέτωπα όλης της
χώρας, κάτω από πρωτοφανή εργασιακές συνθήκες «μεσαιωνικού
τύπου» οι λογιστικοί διαχειριστές της κρίσης, επεξεργάζονται σχέδια
νέων περικοπών του πυροσβεστικού φτωχοκάματου.
Κύριε Αρχηγέ,
Το προσωπικό που ηγείστε βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης. Σας
καλούμε να θέσετε επιτέλους κόκκινη γραμμή στην νέα αυτή
επιχειρούμενη σφαγή του εισοδήματός μας, στον αυτό νέο εμπρησμό της
ζωής μας. Σας καλούμε να διαφυλάξετε ότι δεν θα μπει υπογραφή από
κανένα πυροσβεστικό χέρι σε υπηρεσιακή πρόταση που θα
περιλαμβάνει μείωση έστω ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ από τον μισθό του
πυροσβεστικού προσωπικού. Επιπροσθέτως,
- περιμένουμε να διασφαλίσετε ότι θα καταβληθούν μέχρι και το
τελευταίο ευρώ, οι απαραίτητες αποζημιώσεις στους χιλιάδες
συναδέλφους που «δίκην» εσωτερικών μεταναστών, αποστάλθηκαν υπό
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε όλα τα φλέγοντα μέτωπα της χώρας
μας, όλο αυτό το καλοκαίρι.
- περιμένουμε από εσάς να διεκδικήσετε και να διασφαλίσετε
τουλάχιστον, έστω και συμβολικά αποζημίωση «δασικό επίδομα» για τις
αμέτρητες ώρες σκληρής και εκβιαζόμενης υπερεργασίας του
πυροσβεστικού προσωπικού.
Κύριε Αρχηγέ,
Η πολιτεία σας τίμησε με την εμπιστοσύνη της, αναθέτοντας την ευθύνη
της αρχηγίας του ένδοξου Πυροσβεστικού Σώματος. Μόνο όμως η
εμπιστοσύνη και η αποδοχή των συναδέλφων σας προσδίδει την θέση
του φυσικού ηγέτη του. Τεθείτε ηγέτης στον αγώνα μας για να
διασφαλίσουμε το δίκιο μας, την επιβίωσή μας. Μην μας προδώσετε. H
ιστορική παράδοση θέλει στην ήττα των ηγετών ή να αυτοκτονούν ή να
παραιτούνται. Στην Ελλάδα ο χριστιανικός πολιτισμός απαγορεύει το
πρώτο.

