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Χρονιά ανθρώπων και όχι αριθμών 

Έφτασε στο τέλος του  το 2012. 
Χωρίς να καταστραφεί η ανθρωπότητα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Μάγιας. 

Χωρίς να βγεί η Ελλάδα από το ευρώ. 
Χωρίς να αδειάσουν τα ταμεία του ελληνικού κράτος και να μείνουν χωρίς φάρμακα, 
καύσιμα, τρόφιμα τα μαγαζιά στη χώρα. 
Έφυγε άλλο ένα μνημονιακό έτος από την πατρίδα μας, που υποδέχεται το πιτσιρίκι 
2013, μέσα σε ατμόσφαιρα εθνικής βουβαμάρας, απίστευτης ύφεσης και 
χρονολογικής οπισθοδρόμησης. 
Η εναλλαγή του χρόνου, μας βρίσκει πιο φτωχούς, πιο απογοητευμένους, πιο 
ταλαιπωρημένους. 

Βρίσκει τη χώρα να στενάζει κάτω από τη μπότα των κερδοσκόπων, των 
μερκελιστών, του σκληρού λόμπι των αγορών που επιζητούν την αφαίμαξη κάθε 
εθνικού πόρου, την ισοπέδωση κάθε εργασιακού δικαιώματος. 
Η υποδοχή του νέου  χρόνου, μας βρίσκει προδομένους από πολιτικές και πολιτικούς 
που αφού δημιούργησαν την κρίση, φαντάζουν τώρα ως οι μόνοι ικανοί να τη 
διαχειριστούν, να την επιλύσουν και να σώσουν τη χώρα από τους κακομαθημένους 
και καλοπερασάκηδες πολίτες της. 
Υποδεχόμαστε τη  νέα χρονιά σε σκοτεινές πόλεις, με απλωμένη την αιθαλομίχλη από 
τα ξύλα που επαναφέρθηκαν ως θερμαντικό μέσο. 

Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά, ως Νεοέλληνες του 2013, που απωλέσαμε το 
αξιοπρεπές βιοτικό μας επίπεδο, στοιχειωμένοι από τους εκατοντάδες αυτόχειρες, 
τους χιλιάδες νεόπτωχους, εξαθλιωμένους, τους χιλιάδες ανέργους. 
Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά,  με απογοήτευση και με οργή που σιγοκαίει. 
Μας μετρήσανε σαν αριθμούς και κοστολόγησαν τη ζωή μας, περικόπτοντας \ότι γι 
αυτούς φάνταζε περιττό. 
Γι αυτούς όλους τους τροικανούς και εμείς οι ίδιοι είμαστε βάρος. Θα θέλανε σίγουρα 
αυτή η Περήφανη  μικρή Ελλάδα να αδειάσει από τους Έλληνες. 

Έτσι σίγουρα θα λυνόταν η "κρίση". 
Δυστυχώς για όλους αυτούς η νέα χρονιά θα βρει τούτη τη χώρα με 'Έλληνες  
"κανονικούς" από αυτούς ακόμα και όταν  τα "λογιστικά " της αναμέτρησης δεν 
έβγαιναν, κάναν την υπέρβασή τους  και  στέλνανε στον αγύριστο τους κατακτητές 
και τα τσιράκια τους. 
Σε αυτή τη χώρα θα υποδεχτούμε το 2013, όπως του πρέπει. 
Έλληνες που ξέρουν να νιώθουν το συνάνθρωπο, να σφίγγουν το χέρι στο διπλανό 
τους και Έλληνες που στο τέλος θα βγουν από την τρικυμία, βρεγμένο, 

ταλαιπωρημένοι, άλλα όρθιοι και ζωντανοί. 
Έλληνες που στο τέλος θα σύρουν και ένα χορό θα πιουν και ένα ποτήρι στη υγειά 
του νέου χρόνου. 

Γιάννης Σταμούλης 

Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Α.Π.Σ. 

Τεύχος 7 – Ιανουάριος  2013 
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Συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με τον νέο Αρχηγό του ΠΣ 
                                                                                                          

 
 
Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 συναντήθηκε το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον νέο Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Σωτήριο Γεωργακόπουλο.  
 Στην πρώτη αυτή συνάντηση, αρχικά ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ ευχήθηκε στον κ. Αρχηγό καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως φυσικός 

ηγέτης του Π.Σ. τονίζοντας την κρισιμότητα της στιγμής, όπου αναλαμβάνει την ευθύνη ενός οργανισμού, όπου τόσο το προσωπικό όσο 
και ο φορέας έχει δεχθεί μια ανηλεή επίθεση περικοπών με αποτέλεσμα την φτωχοποίηση του πρώτου και τους κινδύνους επιχειρησιακής 
υστέρησης του δεύτερου. 
 
Στην συνέχεια τέθηκαν στον κ. Αρχηγό τα φλέγοντα και εκκρεμή προβλήματα που ταλανίζουν το πυροσβεστικό προσωπικό και το Π.Σ. 
γενικότερα. Ειδικότερα: 

 Το συνεχιζόμενο της εφαρμογής παρανόμου ωραρίου σε πλείστες Π.Υ. μετά την αναιτιολόγητη κατάργηση του 24ωρου. 

 Την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στις δικαιούμενες άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού, των επιπλέον δικαιουμένων στον 
υπόλοιπο δημόσιο τομέα. 

 Την ανάγκη ανάσυρσης από τις «καλένδες» των ζητημάτων αναμόρφωσης του Κανονισμού Μεταθέσεων και του πλαισίου 
κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών, τα οποία τα τελευταία χρόνια περιφέρονταν από επιτροπή σε επιτροπή. 

 Την ανάγκη ριζικής και ουσιαστικής επίλυσης του μείζονος ζητήματος της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού. 

 Την εξεύρεση μέτρων ενίσχυσης του χειμαζόμενου από το μνημόνιο πυροσβεστικό προσωπικό.  

 Την ανάγκη εκπόνησης ουσιαστικής και βιώσιμης πρότασης για τα επικουρικά ταμεία του ΠΣ 

Τέλος λόγω του ότι η θρυλούμενη «αναδιοργάνωση του ΠΣ» ακούγεται αλλά ουδείς γνωρίζει, προτάθηκε στον κ. Αρχηγό να συγκληθεί το 
Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Π.Σ. όπου με θεσμικό τρόπο να τεθούν δημόσια και να καταγραφούν επίσημα, οι βασικοί πυλώνες 
όπου θα στηριχτεί η πλέον αναγκαία αναδιοργάνωση των βασικών δομών του Π.Σ. ώστε να πορευτεί με αποτελεσματικότητα στο μέλλον. 

Από την πλευρά του ο νέος Αρχηγός του Π.Σ. ευχαρίστησε με τη σειρά του την ΕΑΠΣ για την πολυετή της συνεπή συνδικαλιστική δράση, 
εκπροσωπώντας τα στελέχη του Π.Σ. και εξέφρασε πως είναι αρχή του ο ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, ώστε να ευρίσκονται οι βέλτιστες λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά και για να εξασφαλίζεται εργασιακή 
ομαλότητα και πυροσβεστική ομοψυχία. 

Αναφερόμενος στα ζητήματα που τέθηκαν από την ΕΑΠΣ, είπε ότι με γοργά βήματα εξετάζεται η κατάστασή τους από τα στελέχη της νέας 
ηγεσίας του Α.Π.Σ. και ότι το επόμενο διάστημα θα εκδηλωθούν πρωτοβουλίες για το σύνολο των εκκρεμών θεμάτων. Ειδικότερα 
ενημέρωσε ότι: 

 υπογράφηκε ήδη από τον ίδιο και έχει προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπου θεσμοθετείται ως ωράριο του Π.Σ. το 8ωρο, 
το 16ωρο και το 24ωρο. 

 βρίσκεται σε τελική μορφή το νομοθετικό κείμενο για την ενσωμάτωση στις δικαιούμενες άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού 
και οι υπόλοιπες άδειες του δημοσίου τομέα. 

Τέλος μας εξέφρασε και την δική του πρόθεση να συγκληθεί άμεσα το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Π.Σ. με θέμα την 
«αναδιοργάνωση του ΠΣ» ώστε να προχωρήσει με θεσμικό και διαφανή τρόπο η τόσο σημαντική αυτή δράση για το Π.Σ. 

 

http://www.eaps.gr/?p=1902
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Ο Άγιος Βασίλης δεν πέρασε φέτος από τα σπίτια των 
Πυροσβεστών 

Το τελευταίο ισοπεδωτικό μνημόνιο 3 που επέβαλε το λόμπι των τοκογλύφων – 
κερδοσκόπων και των τροικανών νεοκατακτητών της χώρας μας αρχίζει την 
καταστροφική του εφαρμογή στη ζωή μας, παραμονές Χριστουγέννων και πριν 
την πρωτοχρονιά, ως μακάβρια παροχή στον Μολώχ της Κρίσης που 

δημιούργησαν οι διαχειριστές της εξουσίας και της υπεραξίας του μεροκάματου 
μας.Από την πληρωμή του ερχόμενου μισθού (Ιανουαρίου) όλοι  είδαμε  
πρόσωπο με πρόσωπο τον εμπρησμό της ζωής μας. Πέρα από την μηνιαία 
περικοπή του μισθού μας, είχαμε και την εξίσου αιματηρή περικοπή λόγω των 
αναδρομικών κρατήσεων από 01-08-2012. 

Οι εμπρηστές της ζωής μας είχαν την μεγαλοσύνη να μας παραχωρήσουν το 
ευεργέτημα, η παρακράτηση των αναδρομικών να γίνει σε από 2 έως και 12 
δόσεις, ανάλογα το επιστρεφόμενο ποσό. Δυστυχώς το μέγιστο των 12 δόσεων, 
εφαρμόζεται μόνο στα πολύ μεγάλα ποσά, (άνω των 5000 ευρώ) με αποτέλεσμα 
ελάχιστοι συνάδελφοι να τύχουν αυτής της «διευκόλυνσης». Ήδη με σχετικό 
έγγραφό μας απευθυνθήκαμε προς τους συναρμόδιους Υπουργούς ζητώντας την 
επέκταση της διευκόλυνσης των 12 δόσεων και σε χαμηλότερα ποσά. 

Η  ζημιά από το τελευταίο μνημονικό κτύπημα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 
εξανεμίζοντας ακόμα περισσότερο το πενιχρό εισόδημά μας. Και δυστυχώς είναι 
θυσίες χωρίς ελπίδα.  

Από το πρώτο μήνα του 2013  και μέχρι να ξεπληρωθούν οι αναδρομικές 

κρατήσεις, οι συνάδελφοι ανάλογα με το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας θα τους 
παρακρατείται ποσό από 182 έως και 793 ευρώ το μήνα και βέβαια μετά την 
εξόφληση των αναδρομικών, θα συνεχίσει παγίως «ελέω 3ου μνημονίου» 
μηνιαία περικοπή ποσό από 52 έως και 488 ευρώ.  

                            

 

Ενημερωτική καμπάνια για την πρόληψη 

πυρκαγιών από μέσα θέρμανσης 
 
 
Από μελέτη των στοιχείων της Υπηρεσίας 
μας, προκύπτει ότι τα τελευταία έτη, έχουν, 
δυστυχώς, σημειωθεί, απώλειες ζωών 
συμπολιτών μας, εξαιτίας πυρκαγιών από 
χρήση συσκευών θέρμανσης. Από τα στοιχεία 

της τελευταίας 5ετίας προκύπτει ότι: 

 το 2007 σημειώθηκαν 13 θάνατοι 

 το 2008 σημειώθηκαν 16 θάνατοι 

 το 2009 σημειώθηκαν 4 θάνατοι 

 το 2010 σημειώθηκαν 9 θάνατοι 

 το 2011 σημειώθηκαν 9 θάνατοι 

 το 2012 έχουν σημειωθεί 13 
θάνατοι (μέχρι και τον Οκτώβριο). 

 

 

Η ΕΑΠΣ, έχοντας υπόψη τα παραπάνω 
απέστειλε σχετική πρόταση προς το Α.Π.Σ. 
επισημαίνοντας τα παρακάτω: 

«Λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που 
διέρχεται ο τόπος μας, όλο και περισσότεροι 

συμπολίτες μας, αυτόν το χειμώνα, 
εγκατέλειψαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως, επιλέγοντας, εναλλακτικές πηγές 
θέρμανσης, (ξυλόσομπες, τζάκια, φορητές 
υγρών καυσίμων, υγραερίων καθώς και 
φορητές ηλεκτρικές). Όλες οι παραπάνω 
πηγές θερμότητας, απαιτούν από τους χρήστες 
την γνώση των κανόνων και οδηγιών 

ασφαλείας για την ορθή και ασφαλή χρήση 
τους και την αποφυγή ενάρξεων πυρκαγιών. 
Επειδή η υφιστάμενη κατάσταση είναι 
πρωτόγνωρη ειδικά για τα μεγάλα αστικά 
κέντρα, και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
«θλιβερά» στοιχεία, προτείνουμε την 
πραγματοποίηση άμεσα πανελλήνιας 
ενημερωτικής εκστρατείας για την ενημέρωση 
της ελληνικής κοινωνίας σε ζητήματα 

πρόληψης πυρκαγιών από τη χρήση των 
μέσων θέρμανσης(σποτ, ενημερωτικά 
φυλλάδια, ενημερώσεις από στελέχη του Π.Σ. 
σε ειδικές ομάδες πληθυσμού)». 

 

http://www.eaps.gr/?page_id=1915
http://www.eaps.gr/?page_id=1915
http://www.eaps.gr/?page_id=1915
http://www.eaps.gr/?p=1926
http://www.eaps.gr/?p=1926
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ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

                  
 

Και σε αυτές τις γιορτές, η ΕΑΠΣ έμεινε πιστή στην επιλογή που ακολουθεί τα 
τελευταία χρόνια, τα χρήματα από τα έξοδα των ευχετήριων καρτών και λοιπών 
εθιμοτυπικών δράσεων, να χρησιμοποιούνται ως το ελάχιστο προσφοράς σε 
κοινωνική προσφορά. 

Φέτος επιλέχθηκε το Αναρρωτήριο Πεντέλης (πρώην ΠΙΚΠΑ), όπου 
προσφέρθηκαν παιχνίδια και είδη ένδυσης και υπόδησης, στα παιδιά που 
φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του. Παιδιά μικρών ηλικιών, που χρήζουν 
κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης όταν: δε διαθέτουν 
οικογενειακό περιβάλλον, δε διαβιούν σε κατάλληλο περιβάλλον, βρίσκονται σε 
κίνδυνο, είναι εγκαταλελειμμένα, παραμελούνται, έχουν κακοποιηθεί με 
διάφορους τρόπους, η οικογένειά τους βρίσκεται σε κρίση, ή είναι θύματα 

εγκληματικής πράξης. Την πρωτοβουλία συντόνισε ο Ταμίας και το μέλος του 
Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Γ. Βιντζηλαίος και Ν. Τσόγκας, οι οποίοι και παρέδωσαν τα 
δώρα την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012. 

Την πρωτοβουλία αυτή της ΕΑΠΣ, στήριξε η φυσική ηγεσία του 
Πυροσβεστικού Σώματος,, παρευρισκόμενη στην ζεστή τελετή που 

διοργανώθηκε, με την μπάντα του Π.Σ. να ψυχαγωγεί τους μικρούς 
φιλοξενούμενους του Αναρρωτηρίου με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 

Ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Π.Σ. Σωτήριος Γεωργακόπουλος, ο Γενικός 
Επιθεωρητής Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Π.Σ. Δημοσθένης 
Καβέτσος και ο Προϊστάμενος Β΄ Κλάδου του Α.Π.Σ. Αρχιπύραρχος Βασίλειος 
Δασκαλόπουλος μαζί με τους εκπροσώπους του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ αντάλλαξαν 

ευχές με τα παιδιά και με το προσωπικό του Αναρρωτηρίου, που δίνει τον 
καλύτερο εαυτό του στο ιδιαίτερα αυτό δύσκολο λειτούργημα. 

 

 

 

           

 

Προς νομιμότητα το πυροσβεστικό 

ωράριο 
 

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, μαζί με 
το μνημόνιο, επιβλήθηκε στο πυροσβεστικό 
οργανισμό, άλλη μια ιδιαίτερα άστοχη πολιτική 

επιλογή, άνευ σχεδιασμού, στόχευσης και 
αποτελεσματικότητας, αυτής της κατάργησης του 
24ωρου και της αντικατάστασης του από το 12ωρο. 

Πολιτική επιλογή, που από την επόμενη μέρα της 
θεσμοθέτησης της, τέθηκε σε αχρησία, και που οι 
εμπνευστές της, στα πλαίσια της γενικότερης 

αδιαφορίας τους για το Π.Σ. καταδίκασαν τον 
πυροσβεστικό οργανισμό σε διοικητική  
δυσπλασία. 

 Έτσι από την επόμενη μέρα με  προφορικές 
παραινέσεις του τότε Υπουργού ή προφορικές  

αποφάσεις του τότε Αρχηγού, παρά το νόμο, 
δίνονταν  24ωρο, σε Υπηρεσίες του Π.Σ. 

Η Ένωσή μας όλο αυτό το διάστημα, σε όλα τα 
επίπεδα, κατήγγειλε αυτή τη διαδικασία, ζητώντας, 
να καταργηθεί η μηδέποτε εφαρμοσθείσα  ρύθμιση 
του ωραρίου και να νομιμοποιηθεί το πραγματικά 

εφαρμοζόμενο ωράριο. 

Ο νέος Αρχηγός του Π.Σ. στην πρόσφατη 
συνάντησή  με το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ μας είχε 
ενημερώσει ότι είχε  προωθήσει προς την πολιτική 
ηγεσία, σχετική πρόταση ρύθμισης του 

συγκεκριμένου προβλήματος. 

Παραμονές Πρωτοχρονιάς,  σε επικοινωνία του 
Προέδρου της ΕΑΠΣ με τον Διευθυντή του 
Γραφείου του Υπουργού, έγινε ενημέρωση ότι 
υπογράφηκε από τον κ. Δένδια σχετική ρύθμιση 
που επαναφέρει τη νομιμότητα του ωραρίου, με 

θεσμοθέτηση όλων των δυνητικών  τρόπων, 
συμπεριλαμβανομένου και του 24ωρου. 

Μετά από αυτή τη θετική εξέλιξη, πιστεύουμε το 
επόμενο διάστημα να δρομολογηθεί η επίλυση και 
του χρόνιου προβλήματος της  διαχείρισης της 

απλήρωτης  υπερεργασίας που ταλανίζει το 
πυροσβεστικό προσωπικό, ειδικά σήμερα την 
εποχή της μνημονιακής καταιγίδας 

 

http://www.eaps.gr/?p=1935
http://www.eaps.gr/?p=1935
http://www.eaps.gr/?p=1938
http://www.eaps.gr/?p=1938
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Ο νέος “μνημονιακός τύπος” 

υπολογισμού του εφάπαξ από 

01-01-2014. 

 
Η μνημονιακή  λαίλαπα συνεχίζει σταθερά 
να σφαγιάζει το εισόδημά μας, τόσο σε 
μισθούς όσο και σε εφάπαξ και συντάξεις. 

Σε εκτέλεση του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3  
δημοσιεύτηκε την τελευταία μέρα του 
χρόνου η απόφαση (υπ’ αριθ. 30854/3809-
ΦΕΚ Β’ 3498 από 31-12-2012) του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την ποια 
τίθεται πλέον σε νέα τεχνική βάση ο 
υπολογισμός του εφάπαξ μέσω ενός 

“εκπληκτικού  μαθηματικού τύπου” από 01-
01-2014. 

Ο τύπος “τύπου DAVINCI”, με τις πρώτες 
προσπάθειες αποκρυπτογράφησης του, 
δείχνει ότι το αναμενόμενο χορηγούμενο  
εφάπαξ από 01-01-2014 θα ακολουθήσει 

τον “κατήφορο”. Ήδη έχουμε ζητήσει τόσο 
από το ΤΕΑΠΑΣΑ όσο και από το ΤΠΔΥ 
να μας δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για 
το ύψος της διαφαινόμενης ζημιάς. Σε κάθε 
περίπτωση και επειδή οι πρώτες εκτιμήσεις 
(οι συνάδελφοι της ΠΟΑΞΙΑ μιλούν για 
μείωση περί 50%) προχωρούμε σε 
στοχευμένες κινήσεις διαμαρτυρίας και 

προάσπισης του  “από το υστέρημά μας” 
κεκτημένο. 

Πέρα βέβαια από την ατομική ζημία των 
συναδέλφων, ξεκάθαρα προκύπτει και 
ζήτημα για τον ίδιο τον πυροσβεστικό 
οργανισμό, καθώς αν ισχύσει η 

συγκεκριμένη ρύθμιση θα σημάνει 
“εξαναγκαστική εθελούσια”  έξοδο των 
συναδέλφων που θεμελιώνουν ή θα 
θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 
2013, πλήττοντας τόσο την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα του, όσο και την 
κατάσταση των Ταμείων μας. 
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Κοινή συνεδρίαση Π.Ε.Ε.Π.Σ. και Ε.Α.Π.Σ 

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση 

των προεδρείων της Ένωσης Αξιωματικών ΠΣ και 
της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών ΠΣ στην οποία συζητήθηκε το 
συνολικό πλέγμα του πυροσβεστικού εθελοντισμού. Την συνάντηση 
ιδιαίτερα απασχόλησε: 

- Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του νέου Νόμου 

(Ν.4029/2011), καθώς και στις εσωτερικές αγκυλώσεις στο ΠΣ, οι οποίες 
υποβαθμίζουν τον θεσμό, μειώνουν την αποτελεσματικότητα των 
υπαρχόντων Εθελοντών και λειτουργούν ανασταλτικά στην προσέλευση 
συμπολιτών μας να ενταχθούν στην πυροσβεστική οικογένεια. 

- Η αναγκαιότητα να προωθηθεί ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη 
και η επέκτασή του ακόμα και στα  δυσπρόσιτα σημεία της χώρας μας  

Εθελοντικών  Πυροσβεστικών Κλιμακίων 

- Η χωρίς πιστοποίηση και πέρα από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του 
ΠΣ, δράση  εθελοντικών ομάδων. 

- Η ανάπτυξη του δικτύου των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, 
ανά την επικράτεια, διότι από το μοντέλο αυτό απορρέει αποκλειστικό 
όφελος και για της τοπικές κοινωνίας και για το ίδιο το ΠΣ, το οποίο θα 
μπορέσει σχεδόν ανέξοδα να επεκτείνει δραστικά την επιχειρησιακή του 
εμβέλεια. 

Η ΕΑΠΣ αναγνωρίζει την χρόνια παθογένεια των προβλημάτων, 
επιζητώντας  κοινές δράσεις. Κοινή διαπίστωση και των δύο προεδρείων 
ήταν: Ο Θεσμός του «Εθελοντή Πυροσβέστη» είναι σημαντικός για το 
κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα χρήσιμος για το ΠΣ, για τον λόγο αυτό 
πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστός και να αυξηθεί ο αριθμός των 
προσερχομένων σε αυτόν. Ο νέος Νόμος (Ν.4029/2011) καθορίζει 
επακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας του εθελοντισμού, για τον λόγο αυτό 
απαιτείται όλα τα στελέχη του ΠΣ να τον γνωρίζουν και να τον 

εφαρμόζουν πιστά, χωρίς αποκλείσεις και προσωπικές ερμηνείες. 
Αναγνωρίζεται η ανιδιοτέλεια του «Εθελοντή Πυροσβέστη», στηρίζεται 
η παρουσία του στο Π.Σ. και επισημαίνεται η αναγκαιότητα βελτίωσης 
των συνθηκών και των συμπεριφορών, προς αυτόν, εντός της 
Υπηρεσίας. Η ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων ανά την 
επικράτεια (σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει) πρέπει να αποτελέσει 
άμεση προτεραιότητα για το ΠΣ, διότι αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο 
διεθνές μοντέλο, με το οποίο σχεδόν ανέξοδα δύναται να επεκταθεί η 

επιχειρησιακή δυνατότητα και να καλυφθούν δυσπρόσιτες περιοχές, τις 
οποίες οι επαγγελματικές υπηρεσίες αδυνατούν να υποστηρίξουν 
αποτελεσματικά. Εκτός ΠΣ δεν νοείται ουσιαστικός, σύγχρονος  και 
αποτελεσματικός πυροσβεστικός εθελοντισμός και δεν πρέπει να 
συγχέεται η ιδιότητα και η επιχειρησιακή δυνατότητα του με τις δράσεις 
άλλων ομάδων, οι οποίες δρουν αυτόνομα εκτός επιχειρησιακού ελέγχου 
του ΠΣ, με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται κίνδυνοι τόσο για τους ίδιους, 
όσο και για τους πολίτες. 

 

http://www.eaps.gr/?p=2004
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ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 

ΑΜΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 
 

 

Να επιστρατευτούμε στον κοινό 

αγώνα δράσης, για να 

αποκρούσουμε την στυγνή 

μνημονιακή πολιτική που πυρπολεί 

τη ζωή μας. 

Ο τρίτος χρόνος της μνημονιακής 
επέλασης, συνεχίζει το 
καταστρεπτικό του έργο τόσο στο 
εισόδημά μας, όσο και στα 
εργασιακά μας δικαιώματα και στα 
με αίμα και αγώνα κεκτημένα μας. 
Δυστυχώς το λόμπι των 

κερδοσκόπων των αγορών, των 
τοκογλύφων και των διαχειριστών 
της κρίσης, που οι ίδιοι 
δημιούργησαν, δεν χορταίνει από τις 
περικοπές, από το σφαγιασμό, από 
την καταδίκη σε φτώχεια και 
εξαθλίωση. Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 
αφαίμαξε ότι είχε απομείνει στο 

φτωχοκάματό μας και μάλιστα 
αναδρομικά, αλλά προφανώς δεν 
τους αρκεί. Οι διαρροές ήδη 
ξεκινήσανε και μιλάνε για 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 
στα πλαίσια ενός νέου, δήθεν, 
μισθολογίου ένστολων, ενώ ακόμα 
ηχούν στα αυτιά μας, οι δηλώσεις 

του κ. Στουρνάρα για την αφαίμαξη 
άλλων 88 εκατομμυρίων ευρώ από 
το μισθολόγιό μας. Και αυτό το 
εφιαλτικό σενάριο έρχεται να 
συμπληρωθεί από την τελευταία 
απόφαση που θέτει στο σφαγείο το 
ήδη περικομμένο δικαιούμενο 
εφάπαξ μας. Οι μνημονικοί εταίροι 

συνεχίζουν την «ερημοποίηση της 
χώρας μας και την φτωχοποίηση του 
λαού μας». Το μόνο που τους 
φοβίζει είναι η δύναμη των 
εργαζομένων, η λαϊκή οργή και η 
οργανωμένη αντίδραση των 
εξαθλιωμένων νεόπτωχων 
συμπολιτών μας. Μετά τις 

απαγορεύσεις των συναθροίσεων, 
ακολούθησε σήμερα και η 
«επίταξη» αγωνιζομένων 
εργαζομένων στις δημόσιες 
μεταφορές. Δυστυχώς δεν σφάζουν 
μόνο το εισόδημά μας, αλλά και τα 
δικαιώματά μας. 

Στέλνουμε τη συμπαράστασή μας 
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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». 

 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. 
Δένδια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα Προεδρείο της Ένωσής μας και το αντίστοιχο 
της ΠΟΕΥΠΣ με θέμα την υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας του 

Π.Σ.  

Στην συνάντηση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Π. 
Γεωργιάδης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Σ. 
Γεωργακόπουλος. Από την πλευρά μας, χαιρετίσαμε την πρωτοβουλία του κ. Υπουργού, να 
βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι διαλόγου, συνδικαλιστές, πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία, 

ειδικά για ένα τέτοιο καίριο θέμα, που απαιτεί ουσιαστικό διάλογο, τεκμηριωμένες απόψεις 
και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση τόσο του πυροσβεστικού οργανισμού, όσο και της 
κοινωνίας ευρύτερα.  

Παρουσιάσαμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας στους βασικούς τομείς του 
Πυροσβεστικού Σώματος, και επισημάναμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναδιοργάνωσης, 
θα πρέπει αρχικά να επιλύσει το εγκληματικό πρόβλημα του τριχοτομημένου 

πυροσβεστικού προσωπικού και σε δεύτερο επίπεδο να αντιμετωπίσει την αναδιάρθρωση 
των επιχειρησιακών μονάδων του Π.Σ. με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο, ώστε να 
θεραπεύσει την εν πολλοίς «εξωπυροσβεστική» σημερινή διάρθρωση τους. Δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή στη εποχή μας, με την έξαρση των φυσικών καταστροφών λόγω των 
κλιματικών αλλαγών, αλλά και την έξαρση της εμπρηστικής εγκληματικότητας, συζήτηση 
που να «κλείνει» ΕΜΑΚ ή πυροσβεστικές υπηρεσίες. Επίσης δηλώσαμε τη βασική μας 
θέση, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, πρέπει να συνεχίσει να είναι ο βασικός κορμός της 
Πολιτικής Προστασίας της χώρας, ενσωματώνοντας όλες εκείνες τις δομές που μπορούν να 

ισχυροποιήσουν την συντονιστική και επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα.Τέλος 
εκφράσαμε την ανησυχία μας για την τυχόν περαιτέρω μείωση των πενιχρών αποδοχών 
μας, καθώς και το μέλλον των επικουρικών μας ταμείων, ζητώντας από τον κ. Υπουργό να 
θεσμοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξής τους.  

Ο κ. Υπουργός μας δήλωσε την πεποίθηση του στο διάλογο και τη μέγιστη δυνατή 
συναίνεση για να εξευρεθούν και να υλοποιηθούν οι βέλτιστες προτάσεις για την 

αναβάθμιση του Π.Σ. με κύριο στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον 
Έλληνα πολίτη. Επίσης μας δήλωσε την συμφωνία του στο μέγεθος των χρόνιων 
προβλημάτων του Π.Σ. και στην ανάγκη άμεσης επίλυσης τους, πέρα από κοντόφθαλμες 
λογικές διαχείρισης με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής πορείας του Π.Σ. στο 
μέλλον. Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μας περιέγραψε 
την ιδιαίτερη πολιτική φιλοσοφία του εγχειρήματος της σκοπούμενης αναδιοργάνωσης του 
Π.Σ. όπου κύριο στόχο έχει την αναβάθμιση του και τον εκσυγχρονισμό δομών και 
υπηρεσιών. Βασικές αρχές της προσπάθειας είναι η ευελιξία και διοικητική αναβάθμιση 

του Αρχηγείου του Π.Σ. ως επιτελικής μονάδας, η διοικητική αποκέντρωση σε επίπεδο 
Π.Δ.Π.Υ., η καλύτερη λειτουργία των συντονιστικών κέντρων τόσο σε κεντρικό όσο και 
περιφερειακό επίπεδο, η αναβάθμιση και μεγαλύτερη διασπορά των ΔΑΕΕ και η 
ουσιαστική αναμόρφωση του συστήματος της πυροσβεστικής εκπαίδευσης με κέντρο την 
Πυροσβεστική Ακαδημία, που θα αποτελέσει σημείο αναφορά γνώσης και εκπαίδευσης 
ζητημάτων πολιτικής προστασίας στη χώρα. 

 
 

http://www.eaps.gr/?p=2021
http://www.eaps.gr/?p=2021
http://www.eaps.gr/?p=2021
http://www.eaps.gr/?p=2021
http://fireservicenews.blogspot.gr/2012_08_12_archive.html#3725090989167414518
http://fireservicenews.blogspot.gr/2012_08_12_archive.html#3725090989167414518
http://www.eaps.gr/?p=2006
http://www.eaps.gr/?p=2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φόροι, Βάλετε φόρους… 
 

                    

Οι τροικανοί εισβολείς στη χώρα μας, το λόμπι των κερδοσκόπων – τοκογλύφων, δεν έχασαν την ευκαιρία να μας καλοχρονίσουν 

και πρώτες μέρες του «τρίτου μνημονιακού χρόνου στην πατρίδα μας» εξαπολύθηκε η νέα επιδρομή στο εναπομείναν εισόδημά 
μας. Διατελώντας ήδη σε σοκ, βλέποντας το μισθό του Ιανουαρίου με την τεράστια μείωση (τακτική – αναδρομική), χρωστώντας 
τις δόσεις για την περσινή εφορία, τα χαράτσια της ΔΕΗ, τα τέλη, τις έκτακτες εισφορές, εν μέσω βαρυχειμωνιάς, ήρθε η ψήφιση 
του ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, πριν λίγες μέρες. 

Ένα νέο τσεκούρωμα των αποδοχών μας, μποναμάς του 2013 ειδικά για τα συνήθη θύματα, εμάς τους μισθωτούς. Μειώσεις που 
θα δούμε άμεσα στις αποδοχές μας, καθώς, με τις νέες κλίμακες του φόρου εισοδήματος, θα αυξηθεί η μηνιαία παρακράτηση 
φόρου. Το νέο “μνημονιακό ” χτύπημα ξεδιπλώνεται με: 

 Την κατάργηση του ατομικού αφορολογήτου των 5.000€. 

 Την κατάργηση της προσαύξησης του αφορολογήτου, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. 

 Την κατάργηση της φοροαπαλλαγής που αφορούν τους τόκους των στεγαστικών δανείων. 

 Την κατάργηση της φοροαπαλλαγής που αφορούν ασφάλιστρα και ενοίκια πρώτης κατοικίας. 

 Τον περιορισμό του αφορολόγητου που αφορά δαπάνες από τα νοσήλια (έκπτωση φόρου 10%), τα ιατρικά έξοδα και 
την διατροφή μεταξύ συζύγων. 

 Την καθιέρωση υποχρέωσης συλλογής αποδείξεων, το άθροισμά των οποίων πρέπει να είναι ίσο με το 25% του ετήσιου 
εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 42.000 €, προκειμένου να μην επιβληθεί επιπρόσθετος φόρος. Στη συγκεκριμένη 
ρύθμιση προβλέπεται έξτρα φοροποινή για όποιον δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το ποσό που απαιτείται, 
πληρώνοντας επιπλέον 10% έως και 22%. 

Δυστυχώς ο κατήφορος δεν έχει τέλος. Η αδιέξοδη πολιτική του «μνημονίου» συνεχίζει ακάθεκτη την ουσιαστική πολιτική της 
εξαθλίωσης των Ελλήνων. Οι άγριες περικοπές του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3, συμπληρώνονται με το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο και 

εξαθλιώνουν ακόμα περισσότερο το εισόδημά μας και πυρπολούν τη ζωή μας. 

Και ενώ δεν στέγνωσε το μελάνι από τα παραπάνω, διαρρέεται ότι θα ακολουθήσει και άλλο φορολογικό, ενώ παραμένει ακόμα 
νωπή η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών προς σε μας, ότι το 2013 θέλει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το 
μισθολόγιό μας, το οποίο και σκοπεύει να το ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ (;). 

Το τελευταίο διάστημα τα στελέχη της ΕΑΠΣ μαζί με τα σωματεία των αστυνομικών και λιμενικών, έδωσαν έναν συνεχή και 
πολλές φορές δυναμικό αγώνα. Δυστυχώς πολλοί από τους συναδέλφους μας, πίστεψαν ότι από την ασφάλεια του Κ.Ψ. θα 
αποκρουστεί η μνημονιακή λαίλαπα και νόμιζαν ότι «ως γραφικοί» πολιτικολογούμε ή κινδυνολογούμε. Η σημερινή δεινή μας 
κατάσταση, δυστυχώς μας επιβεβαίωσε. Αν δεν εγερθεί το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, ενισχύοντας μαζικά τον 
συνδικαλιστικό αγώνα, οι «μνημονιακοί εισβολείς» θα επανέρχονται συνεχώς μέχρι τον πλήρη αφανισμό της ζωής μας. 

Με τον καινούριο χρόνο καλούμε όλους τους συναδέλφους σε αγωνιστική επαγρύπνηση, σε κάλεσμα να αποκρούσουμε τους 
νέους εμπρησμούς στη ζωή μας. 
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