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ΑΥΤΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  

Σε αυτόν το μικρό τούτο τόπο, πριν  περίπου  μισό αιώνα, οι 
πατεράδες και οι παππούδες μας, αποφάσισαν να κρατήσουν την 
ελευθερία τους, την αξιοπρέπεια τους, την ελευθερία και 
ανεξαρτησία της χώρας τους. 
Φτωχός λαός, με πενιχρά μέσα, αλλά με περίσσευμα ψυχής, 
σηκώθηκε από την ατομικότητα του, διαμόρφωσε μια γενναία 
εθνική συλλογικότητα, και ύψωσε το ανάστημα του απέναντι στους 
φασίστες εισβολείς. 

 
 
Δεν σκιάχτηκε και δεν υπόγραψε το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΟΥ.  
Στα βουνά της Ηπείρου έδωσε μια σκληρή μάχη και με θυσίες 
αίματος  κράτησε το δικαίωμα του να διαχειρίζεται την τύχη του. 
Σήμερα ο λαός μας, δέχεται μια άλλη επίθεση. Ο τρο ι κανος 
εισβολέας των κερδοσκόπων των αγορών, των αδίστακτων 
τοκογλύφων και των μερκελιστών ηγετών, προσπαθεί να 
εξοντώσει το λαό μας και να λεηλατήσει τη χώρα μας. 
Με τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥ, δένει χειροπόδαρα με τη φτώχεια και την 
,το σήμερα και το αύριο μας.   
Ο λαός μας είναι περήφανο παιδί και εγγόνι των μαχητών του '40. 
Τούτο το μικρό φτωχό "αλωνάκι"   έχει γίνει πολλές φορές ο τάφος 
υποψήφιων εισβολέων και προσωρινών σφετεριστών και 
κατακτητών. 
Αυτός ο μικρός  περήφανος  λαός  ξέρει να λέει ΟΧΙ και μάλιστα με 
ΗΧΗΡΟ  τρόπο. 

                    Γιάννης Σταμούλης Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ 
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Στο  Υπουργείο Οικονομικών βρέθηκαν τα προεδρεία των Σωματείων των 
ένστολων. Χαρακτηριστικό ήταν το ψήφισμα που επιδόθηκε που μεταξύ των 
άλλων σημείωνε:  «για να προστατέψουμε την ανθρώπινη υπόστασή μας γιατί 
οδηγούμαστε σε οριακή επιβίωση. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τα νέα 
μνημονιακά μέτρα και αντιστεκόμαστε στην άτεγκτη περιθωριοποίησή μας αλλά 
και στη χρησιμοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας ως μηχανισμό καταστολής των 
αγώνων των άλλων εργαζομένων. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα περίφημα 
«ισοδύναμα μέτρα» ήταν επικοινωνιακά μέτρα διότι οι «ορέξεις» της τρόικας δεν 
ικανοποιούνται μ' αυτά, αλλά μόνο με την ολοκληρωτική αρπαγή των μισθών μας 
και την βαλκανοποίηση των συνθηκών εργασίας μας. Απέναντί τους δεν βλέπουν 
ανθρώπους με ανάγκες, δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά απρόσωπες μονάδες 
και αριθμούς. Προσπαθούν να εδραιώσουν την επικράτησή τους, εξασθενώντας 
τις αντιστάσεις της κοινωνίας με πρακτικές που διασπείρουν τον φόβο, ώστε η 
προσχεδιασμένη εξαθλίωση να συντελεστεί πιο γρήγορα. Το πλάνο είναι: οι 
φτωχοί – φτωχότεροι και οι πλούσιοι – πλουσιότεροι. 
  Γι' αυτό δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη 
ένταση τον αγώνα μας, δεν θα μείνουμε απλοί θεατές, ούτε θα γίνουμε εξιλαστήρια 
θύματα των «σωτήρων» της τρόικας. Ο ένστολος έχει περιέλθει σε δεινή θέση σε 
προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο. Από το 2009 οι απώλειες των ετήσιων 
αποδοχών μας ανέρχονται από 28,74% έως το 45,42%, ανάλογα με τον βαθμό και 
τα χρόνια υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζουμε αυτές που οφείλονται στο 
«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... 
  Απαιτούμε από την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να τηρήσουν τις 
εξαγγελίες τους και να επιμείνουν στα «ισοδύναμα μέτρα», -σ' αυτά που είχαν 
προβληθεί κατά κόρον πριν από τις εκλογές με καταφανή στόχευση-, όχι 
απομυζώντας τους εργαζόμενους, αλλά εισπράττοντας από τους έχοντες και 
κατέχοντες και από όλους εκείνους που τις τελευταίες δεκαετίες εκμεταλλευτήκαν 
τον ιδρώτα του λαού μας. 
  Οι Αστυνομικοί - Πυροσβέστες – Λιμενικοί δεν είναι δούλοι. 
  Απευθυνόμαστε για άλλη μια φορά σήμερα και στα Πολιτικά Κόμματα που 
στηρίζουν την Κυβέρνηση και τα καλούμε επίσης να αναλογιστούν τις ευθύνες 
τους. Εμείς και οι συνάδελφοί μας δεν ανήκουμε σε καμιά κατηγορία «ειδικών» και 
δήθεν προνομιούχων μισθολογίων. Η πλειοψηφία αμείβεται με ισχνούς μισθούς, 
χωρίς να αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα της εργασίας, με Βασικό Μισθό τα 683 
€. Γνωρίζουν επίσης τα ακατάστατα ωράρια και τις απάνθρωπες συνθήκες 
εργασίας, χωρίς ουσιαστική αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία κλπ. 
  Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας, δεν ζητούμε καμιά προνομιακή 
μεταχείριση, αλλά προβάλουμε τη δίκαιη απαίτηση για μια στοιχειώδη αξιοπρεπή 
διαβίωση αλλά και μια επαγγελματική πορεία που να μπορεί να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της κοινωνίας. Απαξιωμένοι και περιθωριοποιημένοι Αστυνομικοί – 
Πυροσβέστες και Λιμενικοί είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουν το «θηρίο» της 
εγκληματικότητας, την ανομία και την ανασφάλεια. 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 από την άλλη να μας επιφυλάσσει μια 
τέτοια αρνητική μεταχείριση. 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. 
  Αυτόν τον αγώνα καλούμε να αναγνωρίσει η Κυβέρνηση, προστατεύοντάς μας 
από τη διαφαινόμενη απαξίωση και υποβάθμιση και ημών και των Οργανισμών 
μας, για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. 

Αντιστεκόμαστε στην εξαθλίωση! 
.  
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Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη 
Χώρα 

 
 
Όσοι καταθέτουν με ευκολία το απλοϊκό 
επιχείρημα  «μια μικρή Χώρα σαν την 
Ελλάδα δεν μπορεί να έχει τόσους 
Πυροσβέστες», πρέπει να γνωρίζουν ότι 
η Ελλάδα είναι μια μεγάλη  Χώρα.  
 
 Ο καθηγητής Πυρηνικής Χημείας 
Παύλος Δημοτάκης αναφερόμενος στη 
κλασματική ( fractal ) γεωμετρία του 
Ελληνικού τόπου διαπιστώνει ότι η 
Ελλάδα είναι μια μεγάλη χώρα σαν τη 
Γαλλία, γιατί το ανάγλυφο της, αν 
απλωθεί έχει το ίδιο εμβαδόν! Επίσης οι 
Ελληνικές ακτές μαζί με τα Ελληνικά 
νησιά, υπολογίστηκαν από το Α.Π.Θ. στα 
80.000 χιλ., δηλ. διπλάσια σε μήκος από 
τον Ισημερινό της Γης που είναι 40.000 
χιλ. …  
Οι όποιες περικοπές και εκπτώσεις στο 
Ανθρώπινο Δυναμικό του ΠΣ και το 
τυφλό κλείσιμο κάποιων Μονάδων του, 
θα έχουν, μακροχρόνια, καταστροφικές 
συνέπειες στο Οικολογικό,    
Περιβαλλοντικό και Οικονομικό μέλλον 
της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα θα 
υποβαθμίσουν επικίνδυνα την ποιότητα 
ζωής των Ελλήνων Πολιτών.  
Αυτό δε σημαίνει ότι το ΠΣ δεν χρήζει 
αναμόρφωσης και αναδιοργάνωσης. 
Αυτές όμως δεν θα πρέπει να θέτουν ως 
μοναδικό στόχο την περικοπή δαπανών 
για την εξυπηρέτηση των «εταίρων» μας.  
Αντίθετα θα πρέπει να στοχεύουν στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας 
(παραγωγικότητας) του και στην 
εξοικονόμηση πόρων μέσω 
διαθρωτικών (συγχώνευση και ίδρυση 
νέων  Υπηρεσιών όπου χρειάζεται, 
ενσωμάτωση εθελοντικών ομάδων και 
δράσεων, καθιέρωση ειδικοτήτων, 
ενίσχυση περιφερειακών δράσεων, 
είσπραξη ανταποδοτικών τελών για 
παροχή Υπηρεσιών σε Αεροπορικές και 
Ναυτιλιακές εταιρείες, ορθολογική 
διαχείριση εναέριων μέσων 
δασοπυρόσβεσης, αξιολόγηση κόστους 
επιχειρήσεων κ.α.) και αναπτυξιακών 
μέτρων (όπως Διαπίστευση Πυρ/κής  
Ακαδημίας ανά τομέα δραστηριοτήτων  
ίδρυση και λειτουργία Κ.Ε.Κ. για 
εκπαίδευση-πιστοποίηση εθελοντών,  
δημιουργία Διαβαλκανικού Κέντρου 
Εκπαιδεύσεως Διασωστών  στον 
Όλυμπο, χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών κ.α.). 
 
Τα στελέχη του ΠΣ με την επιστημονική 
γνώση και την επιχειρησιακή εμπειρία 
που διαθέτουν είναι τα πλέον  ικανά να 
συμβάλλουν καθοριστικά στην 
προσπάθεια αναμόρφωσης του ΠΣ. 
 
Αρκεί να τους δοθεί πραγματικά η 
δυνατότητα…… . 
 

Σιμιτζής Δημήτριος 
 

Μέλος Δ.Σ. ΕΑΠΣ 
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Η στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε  

  
Για   άλλη μια φορά φάνηκε η  έλλειψη ειλικρινούς πρόθεσης, για την ουσιαστική 
προώθηση θεσμικών ζητημάτων στα καίρια προβλήματα του Π.Σ. όπως και αυτό 
της διαμόρφωσης -τροποποίησης του Κανονισμού Μεταθέσεων. 
Με  προχειρογραφειοκρατικές κινήσεις, ξοδεύτηκε  «χρόνος ηγεσίας», μη 
αγγίζοντας το θέμα, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με τις 
γνωστά του προβλήματα και προβαίνοντας επιπλέον σε χρήση του ακόμα και για 
μεταθέσεις που κινούνται στα όρια της νομιμότητας  (όπως οι τελευταίες των 
Π.Π.Υ.). Η ΕΑΠΣ  απέστειλε επιστολή προς τον Αρχηγό Π.Σ. κ.Μπονάτσο 
αναφέροντάς του: 
Σε κάθε περίπτωση το έγγραφο που μας αποστείλατε με ημερομηνία 3-10-2012 με 
το οποίο μας ζητάτε να ορίσουμε εκπρόσωπο της Ένωσής μας σε σχετική 
επιτροπή με έργο της, την αναμόρφωση-τροποποίηση του Π.Δ. 170/1996 
(κανονισμός μεταθέσεων) προφανώς  και ανήκει στο πλαίσιο της παραπάνω 
παρελκυστικής πολιτικής που έχετε επιλέξει και αυτό γιατί: 

1. Στις 12 Ιουλίου 2012 το Α.Π.Σ. μας αποστείλατε  έγγραφο όπου μας 
γνωστοποιεί ότι συγκροτείται επιτροπή για την αναδιαμόρφωση – 
τροποποίηση του Π.Δ. 170/96 (κανονισμός κατάταξης-προσλήψεων). 
Με το ίδιο έγγραφο μας ζητήσατε  να ορίσουμε εκπρόσωπο στην 
παραπάνω επιτροπή και να αποστείλουμε εντός 10 ημερών προτάσεις 
στο Α.Π.Σ. 

2. Στις 17 Ιουλίου 2012 σας αποστείλαμε το υπ.αριθ.2726/17-7-2012 
έγγραφό μας σύμφωνα με το οποίο σας γνωρίζαμε 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»  

3. Από τότε και για πολλά δεκαήμερα δεν υπήρξε καμία απάντηση από 
εσάς σε αυτά που σας αιτηθήκαμε προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική 
μας συμμετοχή στην συγκεκριμένη επιτροπή. 

4. Αντ΄ αυτού αιφνιδιαστικά προχωρήσατε σε υλοποίηση αριθμού 
μεταθέσεων των Π.Π.Υ. συναδέλφων και  στη συνέχεια στις 3 
Οκτωβρίου, μας ξανακαλείτε να ορίσουμε εκ νέου εκπρόσωπό μας και 
να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας. 

5. Επίσης  με το παραπάνω έγγραφο, μας κοινοποιείτε  και σχετική 
απόφασή σας, της 27-8-2012 σχετικά με την συγκρότηση της 
παραπάνω  επιτροπής, η οποία απόφαση εδώ και ενάμιση μήνα δεν 
μας είχε κοινοποιηθεί, αλλά και δεν κατέστει δυνατό να τη βρούμε και 
στο εσωτερικό δίκτυο εγγράφων του Α.Π.Σ. ( PS NET).Αλλά και  η ίδια η 
απόφαση δεν φέρει αποδέκτες για  ενέργεια ή κοινοποίηση. 

Επειδή τα εκκρεμή θεσμικά ζητήματα του Π.Σ. είναι πολύ  σοβαρά  για να τα 
αντιμετωπίζετε με το συγκεκριμένο τρόπο, αλλά και επειδή διαπιστώνουμε ότι δεν 
υπάρχει ουσιαστική βούληση από εσάς να προχωρήσετε στην  επίλυσή τους,  
ΖΗΤΟΥΜΕ: 
Να συγκαλέσετε ως έχετε την υποχρέωση το Συμβούλιο επιτελικού σχεδιασμού 
του Α.Π.Σ., το οποίο και κατά τη διάρκεια της θητείας σας, ουδέποτε  συγκαλέσατε, 
προκειμένου να τεθούν σε θεσμικό επίπεδο όλα τα ζητήματα του Π.Σ. που 
χρήζουν,  αναμόρφωσης-αναδιοργάνωσης και να τεθούν σαφείς κατευθύνσεις και 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων, με συντεταγμένο και 
υπεύθυνο τρόπο. 
Επίσης καλούμε την πολιτική ηγεσία, που της κοινοποιείται η παρούσα,  να 
αναλάβει πρωτοβουλίες στο δικό της επίπεδο, που ν α διασφαλίζουν την 
διαφάνεια, το δημοκρατικό διάλογο και την αποτελεσματικότητα των οποιοδήποτε 
απαιτούμενων επιτροπών εργασίας. 
 

ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ 
 
«Η χώρα στενάζει κάτω από τα 
βάρβαρα μνημόνια που μας 
καταδικάζουν σε φτώχεια  και βαθιά  
εξαθλίωση. 
 
Η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη, οδηγεί 
το λαό μας σε εξόντωση, τη χώρα μας 
σε ξεπούλημα. 
 
Δεν πάει άλλο. Οι διαχειριστές του 
μνημονίου, οι τροικανοί αφέντες μας και 
τα όρνια των αγορών οδηγούν  την 
πατρίδα μας σε εθνική ταπείνωση. 
Δυστυχώς οι διαχειριστές- δημιουργοί 
της κρίσης έχουν χάσει πλέον κάθε 
αιδώ. 
 
Μονόδρομος ο αγώνας για να 
κερδίσουμε πάλι τη ζωή μας, την 
αξιοπρέπεια, την ελπίδα μας. 
Ο κόσμος της εργασίας είναι πλέον 
απέναντι στην ολιγαρχία  των 
κερδοσκόπων και του λόμπι  των 
τοκογλύφων.» 
 
Με αυτό το προσκλητήριο η ΕΑΠΣ 
κάλεσε τα μέλη της να συμμετάσχουν 
στις 9/10/2012 στις 12.ΟΟ   στην 
πανελλαδική κινητοποίηση που 
διοργάνωσε  η ΠΟΕΥΠΣ  στην πλατεία 
Κολοκοτρώνη στην Αθήνα και στην 
συνέχεια στις 13.00  για να 
συμμετάσχουν στην κινητοποίηση 
ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ  στην πλατεία 
Συντάγματος για την «υποδοχή» της 
Γερμανίδας Καγκελαρίου. 

 
Η δημοκρατία στη χώρα που τη 
γέννησε δεν κινδυνεύει από τους 

ενεργούς πολίτες της 
 

Η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα 
προασπίστηκε πάντα από τους 

ενεργούς πολίτες της 
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Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΑ - Η ΜΟΝΗ ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 
Εννιά χρόνια πριν, το συνδικαλιστικό κίνημα των ένστολων στα Σώματα Ασφαλείας, δίνει έναν 
από τους σημαντικούς αγώνες του, προσπαθώντας να πείσει την κυβέρνηση για το αυτονόητο, 
την αναγνώριση του  επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Μετά από μια ένστολη 
μαζική συγκέντρωση  των ενστόλων Π.Σ. -ΕΛ.ΑΣ. -Λ.Σ. το απόγευμα της 8η Οκτωβρίου  του 
2003 στα Προπύλαια ακολουθεί  πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Τα 
Προεδρεία των Σωματείων αποφασίζεται να παραμείνουν έξω από το Υπουργείο  όλη τη νύχτα  
μέχρι να συναντηθούν με τους κυβερνητικούς ιθύνοντες.  Η κυβέρνηση, θέλοντας να καμφθεί το 
φρόνημα των ενστόλων που είχαν διαμορφώσει όλο τον προηγούμενο διάστημα,  μια  συνεχή 
και δυναμική συνδικαλιστική δράση, ανασύρει μια χουντική ρύθμιση, εκδίδει αστυνομική διάταξη 
διάλυσης της συγκέντρωσης  και με  βία και χημικά  χτυπάει τους ειρηνικά διαμαρτυρόμενους 
στην είσοδο του υπουργικού κτιρίου και καταδιώκει τους ένστολους συνδικαλιστές στους 
δρόμους της Αθήνας. 
Εικόνες ντροπής κάνουν το γύρο του κόσμου, όπου η κρατική αυθαιρεσία και βία στρέφεται σε 
ένστολους εργαζομένους των Σ.Α. 

 

Η  πολιτική επιλογή της τότε κυβέρνησης συναντάει την γενικευμένη κατακραυγή των πολιτικών 
δυνάμεων και της κοινωνίας. Το συνδικαλιστικό κίνημα δυνάμωσε  και συνέχισε τον αγώνα του 
το επόμενο διάστημα. 
Τελευταία πράξη της τότε κυβέρνησης, της  οποίας το κόμμα  ηττήθηκε στις εκλογές τον 
επόμενο χρόνο, ήταν να επιβάλλει στις ηγεσίες των Σ.Α. τη διενέργεια Ε.Δ.Ε για τις τυχόν 
ευθύνες των συνδικαλιστών, που δέχθηκαν την βία και τα χημικά..... 
Η μέρα πραγματικά είναι ένας σταθμός στην πορεία του ένστολου συνδικαλισμού. Έδειξε ότι οι 
κυβερνήσεις τρέμουν την αγωνιστική διάθεση και το φρόνημα του ένστολου εργαζόμενου. 
Έδειξε επίσης ότι για την εξουσία δεν υπάρχουν "ιδιαίτερες δημοκρατικές ευαισθησίες όταν 
αισθάνεται  ενοχλητική την διεκδίκηση των εργαζομένων. Τέλος έδειξε ότι η κρατική αυθαιρεσία 
ενυπάρχει ακόμα στην σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία. 
Δυστυχώς  εννιά χρόνια μετά στην Ελλάδα του Μνημονίου, η κρατική αυθαιρεσία και καταστολή 
επιζεί και αποτελεί το διαχρονικό όπλο   των κυβερνώντων. 
 
Και πάλι πριν λίγες μέρες  έξω από τον Εθνικό κήπο, οι δυνάμεις καταστολής έριξαν χημικά σε 
ολιγομελή αντιπροσωπεία  των Προεδρείων των σωματείων αστυνομικών-πυροσβεστών-
λιμενικών, που είχαν σκοπό να επιδώσουν ψήφισμα στο πρωθυπουργικό γραφείο 
διαμαρτυρόμενοι γιά το νέο σχεδιαζόμενο σφαγιασμό του πενιχρού εισοδήματος τους.. 
Και πάλι πριν  λίγες μέρες διατάχθηκε Ε.Δ.Ε. εναντίον συνδικαλιστικής δράσης. 
Και πάλι, κατά τραγική ειρωνεία, την επέτειο εκείνης της μαύρης ημέρας, εκδόθηκε αστυνομική 
απαγόρευση συναθροίσεων ενόψει της επίσκεψης της  Φράου Μέρκελ. 
 
 Το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, ώριμο με ισχυρές παρακαταθήκες υπεύθυνης και μαχητικής 
δράσης, θα ΠΑΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ. 
 
Ενώνει τη δύναμή του, με αυτή του κόσμου του μόχθου και της εργασίας, των μη προνομιούχων 
αυτής της χώρας που στενάζει από τα μνημόνια και τις τροικανές επιταγές. 
Αυτός ο περήφανος λαός γνωρίζει από αντίσταση σε βάρβαρες κατοχές. 
 
Η θύμηση  από την εθνική αντίσταση στην γερμανοναζιστική κατοχή, τους δοσίλογους και τους 
μαυραγορίτες  είναι ακόμη νωπή και γερά ριζωμένη στην πατριωτική συλλογική μας μνήμη.  
 
Καμιά καταστολή και αυθαιρεσία δεν μπορεί να την εξαφανίσει. 
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Έναν πρωτότυπο τρόπο, για να 
διαμαρτυρηθούν ενάντια στην 
αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης 
που προωθεί η κυβέρνηση Μόντι, 
επέλεξαν οι Ιταλοί πυροσβέστες.  
 
Συγκεκριμένα, δεκάδες πυροσβέστες 
συγκεντρώθηκαν έξω από το 
Υπουργείο Εσωτερικών στη Ρώμη, 
φορώντας πάνες ακράτειας πάνω 
από τις στολές τους και 
κρατώντας καθετήρες. 
 
Σημειώνεται, ότι εάν τελικά ψηφιστεί 
το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μόντι 
για τα νέα όρια συνταξιοδότησης, 
τότε οι πυροσβέστες θα φτάνουν 
ακόμα και στην ηλικία των 66 
χρόνων για να βγουν στη 
σύνταξη. 
πηγή:  http://www.newsbomb.gr 
 

 
 

 
 

 
 

       



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δώσαμε το παρών μας 

   

 

 

 

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, της αστυνομοκρατούμενης πόλης 
των Αθηνών, στις 9/10 υπό το καθεστώς των "παλαιών εποχών" 
απαγορεύσεων των συναθροίσεων, και οι Πυροσβεστικοί 
υπάλληλοι δώσαν το παρών τους  στην μεγάλη συγκέντρωση 
της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ στέλνοντας τη δυνατή φωνή τους στους 
ντόπιους και φιλοξενούμενους διαχειριστές του μνημονίου. 

Φωνή ότι δεν ΠΑΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ. 
Στην συγκέντρωση  βρέθηκε το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ 

 

           

Οι φορείς ελέγχου της νομιμότητας, 
πρωτίστως πρέπει να τηρούν τη 

νομιμότητα 
 

Κύριε  
Την 24-09-2012 πιθανόν με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. 
παραχωρήθηκαν ή διατέθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. τρια (3) υδροφόρα 
πυρ/κά οχήματα Α΄ τύπου (ΠΔ 210/1992 αρθρ.38παρ.3). 
MERCEDES 711D 
Τα  συγκεκριμένα οχήματα διατέθηκαν στο Πυρ/κό Σώμα με την 
υπ.αριθ.5735/22610/23-10-1996 Απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  «περί 
έγκρισης κυκλοφορίας  αυτ/των» σε συνδυασμό με την 
Εγκύκλιο  26 (Βασική Διαταγή ) του ΑΠΣ.  
Με την προμήθεια έγινε η έγκριση τύπου των οχημάτων πριν 
την έγκριση κυκλοφορίας . 
Η έγκριση τύπου του ειδικού οχήματος γίνεται ως «μηχάνημα 
έργο».  
Για την κίνηση των πυρ/κών οχημάτων αλλά και την 
δυνατότητα οδήγησης υφίσταται συγκεκριμένο νομοθετικό 
πλαίσιο (τύπος και κατηγορία άδειας οδήγησης, έκδοση 
διαταγής πορείας    από ΠΣ και δελτίο κίνησης),. 
Ο Αρχηγός του ΠΣ έχει εκδώσει προς τούτο ειδική διαταγή το 
2010 με αριθ.46832 Φ550.1. σύμφωνα  με την οποία το Π.Σ. 
δεν δύναται να παραχωρήσει τα οχήματα μετά την απόφαση 
κατάργησης του ΟΔΔΥ. Επιπροσθέτως όμως,  δίδεται η 
αρμοδιότητα στην Γενική διεύθυνση Τελωνείων για διάθεση σε 
δημόσιες υπηρεσίες παντός είδους τροχοφόρου, που ανήκει 
στο δημόσιο, μετά από απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Τα οχήματα 
αυτά να πρέπει παραμείνουν ως έχουν εφ’ όσον διατέθηκαν, 
μιας και η παραχώρηση γραφειοκρατικά δεν υλοποιήθηκε. 
Πέραν των ανωτέρω δεν δύναται να παραχωρηθούν οχήματα 
σε εκτός του Πυρ/κού Σώματος Υπηρεσίες .Το ΠΔ 210/1992 
ορίζει ρητά τις διαδικασίες και τους τρόπους χορήγησης  υλικών 
του Π.Σ. Δύναται να δοθούν προσωρινά και να επιστραφούν 
(αρθ.172παρ. 2γ του ΠΔ 210/92.). 
Σε κάθε περίπτωση η περιλαμβάνουσα υπηρεσία ( η ΕΛ.ΑΣ. σε 
αυτή την περίπτωση) δεν μπορεί να μεταβάλλει τα 
χαρακτηριστικά των οχημάτων. (χρώμα, πινακίδες κτλ) για όσο 
διάστημα έχει καθορισθεί η διάθεση τους και βέβαια για χρήση 
αρμοδιοτήτων αποκλειστικά της ΕΛ.ΑΣ.. διότι ο Ν. 3511/2006 
(αρθ.1παρ.1β) καθορίζει ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την 
ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των 
πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους 
δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών 
αγαθών, που απειλούνται από αυτές». Παρ΄όλα αυτά σε 
φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν φαίνεται ότι έχουν υποστεί 
τροποποιήσεις  μη νόμιμα. 
Με επιστολή της η ΕΑΠΣ ζήτησε στα πλαίσια τήρησης της  
νομιμότητας, να  ενημερωθεί για την διαδικασία που 
ακολουθήθηκε και με ποιες  σχετικές αποφάσεις,  αλλά και να  
διασφαλιστεί η διαφάνεια   στον σκοπό της χρήσης των 
Πυροσβεστικών οχημάτων όπως ορίζεται από το νόμο. 
Επισημάνθηκε   ότι η χρήση των υδροφόρων πυροσβεστικών 
οχημάτων από την ΕΛ.ΑΣ. θέτει σε κίνδυνο τόσο τα 
αποτελέσματα της όποιας επιχείρησης κατάσβεσης, όσο και 
την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων. 
σε αυτά. 
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Επιστολή στην Πρόεδρο της F.E.U.γιά την οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα - Ζητείται η παρέμβαση της F.E.U. 

                                       
 
Επιστολή απέστειλε η ΕΑΠΣ προς τον Πρόεδρο F.E.U. 
(Ομοσπονδία Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ε.Ε.) κ. Dieter 
Nuessler  με θέμα την οικονομική κρίση στην Ελλάδα καθώς και 
το ζήτημα για την παρέμβαση της FEU,:  

«Aπό το 2010 μέχρι και σήμερα  η Ελλάδα υπάχθηκε στις 
επιταγές Τρόικας (Δ.Ν.Τ.-Ε.Ε.-Ευρ.Τράπεζα) με αποτέλεσμα η 
οικονομική και κοινωνική ζωή των Ελλήνων Πολιτών να δεχθεί 
μιά σειρά από μεγάλα πλήγματα.Ένα από τα άμεσα και 
επώδυνα μέτρα ήταν η δραματική μείωση του  εισοδήματος των 
εργαζομένων 

Για τους Έλληνες Πυροσβέστες  το τσεκούρωμα στις αποδοχές 
ξεπέρασε κατά μ.ο.το 30 %. Το μεγαλύτερο μέρος  από αυτό το 
ποσοστό περικόπηκε με  μείωσης των μισθών ενώ το υπόλοιπο 
με αύξηση της φορολογίας και με την επιβολή διαφόρων 
κεφαλικών εισφορών. 
 
  Επίσης η ίδια πολιτική εφαρμόστηκε και στις λειτουργικές 
δαπάνες του Π.Σ. οι  οποίες και περικόπηκαν στο ίδιο ποσοστό 
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα  προμήθειας νέων 
υλικοτεχνικών μέσων αλλά το τραγικότερο να μειωθούν τα 
κονδύλια για την προμήθεια καυσίμων, την προμήθεια 
ανταλλακτικών για την επισκευή των υλικών μέσων με 
αποτέλεσμα να υπάρχει το τραγικό φαινόμενο της 
ακινητοποίησης μεγάλου ποσοστού υπηρεσιακών οχημάτων.  
 
  Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελληνική Κυβέρνηση διεξάγει 
νέες συζητήσεις με την Τρόικα για τους όρους και τις προθέσεις 
των νέων περικοπών που θα επιβληθούν στους εργαζομένους. 
Η νέα μείωση στους μισθούς μας, όπως μας δήλωσε στην 
συνάντηση που είχαμε αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός 
Οικονομικών θα ανέλθει το 2012 κατά μ.ο. στο 6% και για το 
2013 επιπρόσθετα στο 5,6%, ήτοι συνολικά κατά μ.ο. 11,6% . 
 
  Εάν τελικώς συμφωνηθούν οι μειώσεις αυτές και ισχύσουν, ο 
Έλληνας Πυροσβέστης θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα 
καθημερινής επιβίωσης καθώς δεν θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στα βασικά έξοδα του ιδίου αλλά και της 
οικογένειάς του.  
 
Κατ' εκτίμηση μας, ο μ.ο. των μηναίων αποδοχών μας θα 
κυμανθεί για εργασία 6 ημερών την εβδομάδα, θα κυμανθούν 
κάτω από τα 800 768 €. 
   
 Οι Έλληνες Πυροσβέστες  μέχρι σήμερα  εκδηλώνουν με 
συνεχείς δράσεις, τη διαμαρτυρία τους, ενώ μαζί με τους 
υπόλοιπους ένστολους εργαζόμενους έχουν διαμαρτυρηθεί 
στους εκπρόσωπους της Τρόικας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στον Γερμανό Πρέσβη κ.λ.π. 
 
  Εκτιμούμε ότι πρέπει να εκφραστεί  στο 2ο συνέδριο του 2012 
της F.E.U. στο Άμστερνταμ, η αντίθεση των ευρωπαίων 
στελεχών της Πυροσβεστικής στην άγρια πολιτική των 
περικοπών στα εισοδήματα των Ελλήνων  Πυροσβεστών, αλλά 
και του προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, γεγονός 
που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής προστασίας της χώρας. 

  Αναμένουμε την απάντησής σας. 
 

 
 

        

 Με το λαό η πάλη είναι μία 

       
. 

 

 
 
 

Οι αντοχές της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, από την 
οικονομική κρίση και την πολιτική που ασκείται σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, δοκιμάζονται ξανά μπροστά 
στην αναλγησία Τρόικας και Συγκυβέρνησης που (παρά την 
προγραμματική συμφωνία της τελευταίας και τις ρητές 
προεκλογικές δεσμεύσεις των τριών κομμάτων που την 
στηρίζουν) δεν διστάζουν να επιβάλλουν ένα ακόμη 
επώδυνο πακέτο μέτρων, οδηγώντας έτσι την ελληνική 
κοινωνία σε όλο και μεγαλύτερα αδιέξοδα.  
 
 
Η πολιτική του μνημονίου, της σκληρής και μονόπλευρης 
λιτότητας, της πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας, των 
απολύσεων και της ανεργίας, της δραματικής μείωσης 
εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και 
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, της διάλυσης της Υγείας 
της Παιδείας και του Κοινωνικού Κράτους, πρέπει να 
ανατραπεί. 

 
 

 

 
 


