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αλλά και της πολιτείας, είδαμε το πενιχρό μας εισόδημα να
μειώνεται κατά μέσο όρο 35%, μέσω ενός ανελέητου και συνεχούς
τσεκουρώματος του «ειδικού μισθολογίου- φτωχολογίου μας».
Ως ένστολοι, ήμασταν οι παρίες του δημοσίου τομέα, προ του
μνημονιακού τυφώνα, εγκλωβισμένοι σε ένα χαμηλό επιδοματικό
μισθό, που δεν ανταποκρινόταν ούτε στην εκβιαζόμενη
υπερεργασία μας, ούτε στις ιδιαίτερες συνθήκες του επαγγέλματός
μας.
Από το 2009 μέχρι και σήμερα ο βασικός μας μισθός περικόπηκε
έως και 20 %, τα επιδόματα μας μέχρι και 45%., ενώ
εξαφανίστηκε το δασικό επίδομα. Ακόμα και το «δυσθεώρητο
ποσό των 2,93 ευρώ» που αποζημιώνεται η νυχτερινή εργασία Περιεχόμενα
μας, μειώθηκε κατά 33 λεπτά. Η άγρια περικοπή συμπληρώθηκε
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από την κατάργηση των δώρων εορτών, του επιδόματος αδείας, Ανάγκη για διαρκή αγώνα
Η
κρίση
στις
κρίσεις
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του επιδόματος γάμου και την παροχή οικογενειακού επιδόματος
ΕΑΠΣ-ΠΟΕΥΠΣ για το φτωχοκάματο 2
μόνο για όσους έγγαμους διαθέτουν ανήλικα παιδιά.
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Δυστυχώς η όρεξη του λόμπι των κερδοσκόπων, των τοκογλύφων Ανοικτή επιστολή ΕΑΠΣ
Το νέο τσεκούρωμα
3
και των μερκελιστών δεν μειώνεται. Για το 2014 προετοιμάζεται
Ενωμένοι εργαζόμενοι
4
μια ακόμη άγρια περικοπή, που θα βασίζεται στη κατασκευή ενός
Προστατέψτε μας
4
νέου μισθολογίου ένστολων, που όπως φημολογείται θα καταργεί
Συνεδρίαση των οργάνων του Δ.Σ.
5
τις μισθολογικές προαγωγές.
17ο Συνέδριο ΕΑΠΣ
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Η πολιτική αυτή, μας έκανε να διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά
ΤΕΑΠΑΣΑ
5
ότι η Πολιτεία δεν δίνει καμιά σημασία στο έργο μας και
Οι νέες ρυθμίσεις για το ωράριο
6
αδιαφορεί επίσης παντελώς για την στοιχειώδη δυνατότητα
Σύσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
6
διαβίωσης μας.
Στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗ»
6
Παράλληλα ο αγώνας μας στρέφεται πλέον και στην προσπάθεια
να διασφαλίσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών μας
προς τους δοκιμαζόμενους Έλληνες πολίτες, απολαμβάνοντας
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προστασίας τόσο της ζωής τους, όσο
και της εναπομείνασας περιουσίας τους από τις φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι προσδοκίες και οι διεκδικήσεις των
εργαζομένων δεν χαρίζονται. Κερδίζονται και κατακτώνται με
συνεπή και συνεχή αγώνα.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων με παρακαταθήκη την
υπεύθυνη και δυναμική του παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες
μπορεί με τη μαζική συμμετοχή των ένστολων εργαζομένων να
καταφέρει να σβήσει την πυρκαγιά που ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια καίει τη ζωή μας. Είναι καθήκον μας και θα το τηρήσουμε.
Γιάννης Σταμούλης Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ
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Η κρίση στις κρίσεις

Υπό το βάρος της μνημονιακής εξαθλίωσης, την
απειλή περί «σμίκρυνσης του εφάπαξ» και την
προσωπική αδυναμία των συναδέλφων να επιζήσουν
στην προοπτική της όποιας υπηρεσιακής μετακίνησης
πραγματοποιήθηκαν οι φετινές κρίσεις και προαγωγές
των Αξιωματικών μέχρι και το βαθμό του Πυράρχου.
Διαδικασία που πραγματοποιήθηκε με το ίδιο εδώ και
δεκαετίες θεσμικό πλαίσιο, που ως γνωστό επιτρέπει
την υποκειμενικότητα της επιλογής, την αδιαφάνεια
της διαδικασίας και την αδικία στο τελικό
αποτέλεσμα.
Χαρακτηριστικά η ΕΑΠΣ στην από 8-2-2013
ανακοίνωση της αναφέρει:
« Δυστυχώς οι
«μνημονιακοί εταίροι» ούτε τα προηγούμενα χρόνια
των αυτοδύναμων διακυβερνήσεων τους, ούτε τώρα ως
συγκυβέρνηση, ενδιαφέρθηκαν να ξεπεράσουν τις
«χρόνιες ασθένειες» και να θεσμοθετήσουν σύγχρονο,
δίκαιο, διαφανή σύστημα κρίσεων και προαγωγών. Ως
αντιπολίτευση, καθείς από τους
παραπάνω,
συντάσσονταν με τον καταγγελτικό λόγο το δικό μας,
υπερθεματίζοντας και μετά από λίγο ως κυβέρνηση,
επαναλάμβαναν τα ίδια ακριβώς. Σήμερα ως
συγκυβέρνηση, απλά επανέλαβαν τον εαυτό τους. Το
γραφικό της υπόθεσης, μάλιστα ότι εις εκ των εταίρων,
μετά το πέρας, κατήγγειλε και τον εαυτό του.Αντί για
οτιδήποτε άλλο, τους καλούμε, στα πλαίσια της
«πυροσβεστικής αναδιοργάνωσης» να καταθέσουν νέο
σύγχρονο, αξιοκρατικό και δίκαιο σύστημα κρίσεων
και προαγωγών. Καλούμε την ηγεσία, να
αποκαταστήσει τις αδικίες στα πλαίσια των
επανακρίσεων. Τέλος θα ευχηθούμε στους μεν
αφυπηρετήσαντες συναδέλφους, μακροημέρευση και
«άπυρο» προσωπικό και οικογενειακό βίο, στους δε
προαχθέντες συναδέλφους καλή επιτυχία στα νέα τους
καθήκοντα .Βέβαια σε κάθε περίπτωση, λίγα είναι τα
περιθώρια αισιοδοξίας. Ο οδοστρωτήρας του
ληστρικού μνημονίου και του λόμπι των κερδοσκόπων,
τροκανών και νεοκατακτητών της χώρας μας, έχει
προετοιμάσει ίδια μοίρα για εν ενεργεία και
συνταξιούχους. Άγριες περικοπές χωρίς τέλος,
χαράτσια φτώχεια και εξαθλίωση. Αυτή είναι η
αμοιβή που έκριναν ότι μας αξίζει. Αυτή είναι η
πραγματική “κρίση” που καίει τη ζωή μας.
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ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΣΦΑΓΗ ΣΤΟ
ΦΤΩΧΟΚΑΜΑΤΟ ΤΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Στις 13-2-2013 η ΕΑΠΣ και η ΠΟΕΥΠΣ
απέστειλε κοινή επιστολή προς τους βουλευτές:
«Κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, τα τελευταία
χρόνια μετά την επιβολή του δυσβάσταχτου Μνημονίου
στη χώρα μας, δεχτήκαμε μια άγρια επίθεση στο πενιχρό
εισόδημά μας. Οι αλλεπάλληλες περικοπές εξανέμισαν
τις αποδοχές μας, πυρπολώντας την ίδια τη ζωή μας και
φέρνοντας μας στα όρια της επιβίωσης. Και ενώ ακόμα
δεν έχουμε συνέλθει από την τελευταία αναδρομική
«σφαγή» του τελευταίου «Μεσοπρόθεσμου» του 2012,
αύριο συζητείται στην διαρκή επιτροπή οικονομικών
υποθέσεων της Βουλής, το σχέδιο νόμου «Έγκριση της
επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» όπου πέρα
από τις περικοπές του ειδικού μισθολογίου των ένστολων
για το 2013 όπου ανέρχονται στα 78 εκατομμύρια ευρώ,
προβλέπει για το 2014 μία ακόμα μεγαλύτερη περικοπή,
που ανέρχεται στα 88,2 εκατομμύρια ευρώ, εξαιτίας της
εφαρμογής του «νέου μισθολογίου» των ένστολων.
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές.
Η διαμορφωθείσα πλέον κατάσταση είναι αφόρητα
δυσβάσταχτη για το πυροσβεστικό προσωπικό που δίνει
καθημερινά, με κίνδυνο της ζωής του, τη μάχη για την
προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του
φυσικού πλούτου της πατρίδας από φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές.
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές.
Μην συντελέσετε με την ψήφο σας στο νέο αυτό
χτύπημα της ζωής μας, αλλά και του αξιόμαχου του
επαγγελματικού μας φορέα. Ο Έλληνας Πυροσβέστης
που καθημερινά υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες
επιτελεί το καθήκον του, περιμένει έστω και τώρα να
πράξετε και εσείς το δικό σας, αναγνωρίζοντας την
προσφορά του.
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ΤΟ ΝΕΟ ΤΣΕΚΟΥΡΩΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ

Ανοιχτή επιστολή προς τον κ.
Πρωθυπουργό
Aνοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό απέστειλε η ΕΑΠΣ στις
17-2-2013:
«Κύριε Πρωθυπουργέ
Εδώ και τρία χρόνια, που η σκληρή μνημονιακή λαίλαπα σαρώνει τη
χώρα μας, το πυροσβεστικό προσωπικό δέχεται άγριο τσεκούρωμα,
στο ήδη προ του μνημονίου, πενιχρού του εισοδήματος. Δυστυχώς
και σεις ο ίδιος, παρότι προεκλογικά είχατε κατανοήσει την δεινή
μας οικονομική κατάσταση και είχατε δεσμευτεί ότι θα τη
διασφαλίσετε, μετεκλογικά δυστυχώς η υπόσχεσή σας, φτερούγισε
στο “συνήθη προεκλογικό καιάδα”. Ως επικεφαλής πλέον της
τρικοματικής κυβέρνησης, όχι απλά τηρήσατε επακριβώς τις
απάνθρωπες δεσμεύσεις των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 1 και 2, αλλά
προχωρήσατε στη σύναψη ενός ακόμα πιό βάρβαρου και ληστρικού
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3, που υφαρπάζει ότι απέμεινε από το φτωχοκάματό
μας και μας βυθίζει στην απόλυτη φτώχεια, πυρπολώντας τη ζωή
μας.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Μετά την τεράστια τελευταία περικοπή του μισθού μας και ενώ
ακόμα ξεπληρώνουμε τα αναδρομικά του 2012, “ματώνουμε” από
την πλέον σκληρή περικοπή του 2013, ετοιμάζεται μια ακόμα
σκληρότερη περικοπή για το 2014, που θα φτάσει στο τεράστιο ποσό
των 88 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με τις εντολές των “δανειστών μας”
πρέπει να περιμένουμε κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών σε
ένα νέο μισθολόγια “απόλυτης φτώχειας”.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Έστω και τώρα, σταματήστε την καταστροφή της ζωής μας.
Σταματήστε
την εξαθλίωση της
καθημερινότητάς μας.
Εγκαταλειμμένο
Πυροσβεστικό
Σώμα
και
εξαθλιωμένοι
Πυροσβέστες δεν μπορούν να διασφαλίσουν την πολιτική προστασία
της χώρας»

Ψηφίστηκε τελικά από τη Βουλή το σχέδιο
νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Έγκριση
της
επικαιροποίησης
του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016», σύμφωνα με το
οποίο επικαιροποιείται το προβλεπόμενο
τσεκούρωμα από το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3. Με τις
διατάξεις του, μεταξύ των άλλων δίνεται ένα
ακόμα χτύπημα στο εξανεμισμένο εισόδημά
μας καθώς και στον πυροσβεστικό
οργανισμό με την πρόβλεψη συνεχόμενων
περικοπών για τα επόμενα χρόνια.
Η νέα “λίστα” περιλαμβάνει:
- Την περικοπή του ειδικού μισθολογίου των
ενστόλων για το 2013 που ανέρχεται στα
78.000.000 ευρώ. Περικοπή που την έχουμε
υποστεί ήδη και μάλιστα αναδρομικά.
- Την περικοπή του ειδικού μισθολογίου των
ενστόλων για το 2014 που ανέρχεται στα
88.200.000
ευρώ.
Περικοπή
σαφώς
μεγαλύτερη από την φετινή και που θα γίνει
με τη μορφή “νέου μισθολόγιου” που απ ότι
προβλέπεται θα γίνει με την κατάργηση των
μισθολογικών
προαγωγών.
- Μείωση συντάξεων εν αποστρατεία
στελεχών λόγω νέου μισθολογίου κατά
161.800.000 ευρώ το 2014 και αθροιστικά
έως
το
2016,
172.800.000
ευρώ.
- Πάγωμα προσλήψεων στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
την περίοδο 2013-2016 με όφελος 10,3 εκ.
ευρώ
- Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Υπουργείου
Δημόσιας
Τάξης
και
Προστασίας του Πολίτη θα διαμορφωθεί από
1.839.000.000 ευρώ το 2013, στα
1.755.000.000 το 2014, 1.729.000.000 το
2015, στα 1.719.000.000 το 2016.Δυστυχώς
το “λάθος” συνεχίζεται. Το λόμπι των
δανειστών, κερδοσκόπων και μερκελιστών
προχωρούν ακάθεκτοι. Και δεν θα
σταματήσουν αν δεν εξαθλιώσουν τελείως το
λαό μας.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
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Επιστολή στους κ.
Υπουργούς για ανάληψη
πρωτοβουλιών αναχαίτισης
των περικοπών στους
ένστολους

Η Ένωση μας συμμετείχε ενεργά στην συγκέντρωση
διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Στην ανακοίνωσηκάλεσμα ανέφερε: «…Η πολιτική του μνημονίου
συνεχίζει ακάθεκτη την εξαθλίωση της ζωής μας. Η
πολιτική που επέβαλαν οι δανειστές μας, οι
κερδοσκόποι των αγορών και οι μερκελιστές, παρά
την παραδοχή από τους ίδιους ότι απέτυχε,
συνεχίζεται αταλάντευτα και ευλαβικά.
Η φτώχεια, η ανεργία, η δυστυχία απλώνεται από
άκρη σε άκρη στη χώρα, βυθίζοντας τη, στην απόλυτη
ύφεση. Η αλήθεια αυτή αποτυπώνεται αδρά στην
κοινή ανακοίνωση ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ όπου αναφέρεται:
“Η πολιτική της λεηλασίας και της καταστροφής κάθε
δικαιώματος, κάθε κατάκτησης ενός και πλέον αιώνα,
δεν έχει τέλος. Η ίδια αντικοινωνική, αδιέξοδη και
αναποτελεσματική πολιτική που εδώ και τρία χρόνια
αναπαράγεται με σκληρότητα και εμμονή, τώρα
επιβάλλεται και με τον απόλυτο κυνισμό! ΔΝΤ
και Τρόικα,
με
περίσσιο
θράσος,
παραδέχονται τώρα ότι
“το
πρόγραμμα
ήταν
λάθος”! Κι όμως η Συγκυβέρνηση συνεχίζει το
καταστροφικό της έργο και μάλιστα με όλο και
μεγαλύτερη επιμονή, όλο και μεγαλύτερη, λυσσαλέα
ένταση. Μας ζητούν συγγνώμη! Κι όμως, εμμένουν
στην εφαρμογή του πιο ανάλγητου, του πιο
ανελέητου σχεδίου αποσάθρωσης εργασιακών,
μισθολογικών,
ασφαλιστικών/συνταξιοδοτικών,
συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, από τη
μεταπολίτευση κι έπειτα, εις βάρος των εργαζόμενων
και της κοινωνίας.”
Συνάδελφοι
Δυστυχώς ας μην γελιόμαστε, όσο συνεχίζεται η πολιτική
αυτή δεν υπάρχει ΦΩΣ στο ΤΟΥΝΕΛ. Περικοπές, χαράτσια,
φτώχεια, εξαθλίωση. Νομίζουν ότι είμαστε πρόβατα που πάνε
για σφαγή. Να βάλουμε ένα φρένο έστω και τώρα.
Όλοι στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 20-2-2013 στις
11.00 στο Πεδίο του Άρεως

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.
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Συνεδρίαση Δ.Σ. και
Περιφερειακών
Εκπροσώπων ΕΑΠΣ
Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 συνεδρίασε στην
αίθουσα συσκέψεων του Α.Π.Σ. το Δ.Σ. και οι
Περιφερειακοί Εκπρόσωποι της ΕΑΠΣ. Επίσης κλήθηκαν
και παραβρέθηκαν τα αιρετά μέλη στο Συμβούλιο
Μεταθέσεων συνάδελφοι Α. Τριπολιτσιώτης και Α.
Παραλίκας. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν:
- Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την «αναβάθμιση του
Π.Σ.-Π.Π.»
- Ο εξελίξεις στα μισθολογικά ζητήματα, με τις
σχεδιαζόμενες νέες μειώσεις στο εισόδημά μας.
- Οι εξελίξεις στην επικουρική μας ασφάλιση μετά τις
προβλεπόμενες μειώσεις μετά τις 01-01-2014
- Οι τρόποι παρεμβάσεων και δράσεων για τις δυσμενείς
εξελίξεις των παραπάνω.
- Οργανωτικές αλλαγές στην λειτουργία της ΕΑΠΣ

Το ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Ψηφίστηκε από την Βουλή, νομοθετική ρύθμιση με την
ονομασία «Ρυθμίσεις σχετικά με τη σύσταση Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα
Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)», σύμφωνα με την οποία το
ΤΕΑΠΑΣΑ υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και όχι στο Υπουργείο Εργασίας. Με
τη ρύθμιση αυτή, μπαίνει μια δικλείδα ασφαλείας, προς το
παρόν τουλάχιστον, για τα επικουρικά μας Ταμεία π. ΕΤΥΠΣ
και π. ΤΑΥΠΣ, καθώς και γα τις δικαιούμενες από αυτά,
χορηγήσεις.
Η εξέλιξη αυτή πέρα από τα σαφώς θετικά χαρακτηριστικά της,
δεν αποκρούει ειδικά για εμάς τους Πυροσβέστες την
μνημονιακή επίθεση στην επικουρική μας ασφάλιση. Το
δικαιούμενο εφάπαξ από το μεν π. ΕΤΥΠΣ, παρά την
συγκεκριμένη εξέλιξη, σαφώς και χορηγείται πλέον μειωμένο
εξαιτίας της μείωσης του μισθού μας από 01-08-2012, ενώ το
δικαιούμενο από το Τ.Π.Δ.Υ. θα ακολουθήσει από 01-01-2014
την σφαγή της εφαρμογής του μνημονιακού «μαθηματικού
τύπου» που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΠΣ συνεχίζει τις προσπάθειές της
τόσο σε παρεμβάσεις μέσω των εκπροσώπων της στο Δ.Σ. του
ΤΕΑΠΑΣΑ, όσο και με παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία
για
την
καθιέρωση
κοινωνικού
πόρου
που
να
συγχρηματοδοτήσουν και ενισχύσουν τα επικουρικά μας
ταμεία.

17ο Συνέδριο ΕΑΠΣ, 28-02-2013,
Αθήνα
Στις 28-02-2013 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 17ο
τακτικό Συνέδριο της ΕΑΠΣ, στην Αθήνα. Στις εργασίες του
συνεδρίου παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμούς ο Γεν.
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Π.Γεωργιάδης, οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΑΖΑ – ΕΚΜ Δ. Τσουκαλάς, Ζ. Καφαντάρη
και ο Γραμματέας του Τμήματος Ενστόλων Τ. Μαυρόπουλος, ο
εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Μαστρογιάννης, ο εκπρόσωπος του
ΚΚΕ, κ. Αγκαβανάκης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγος κ. Σ. Γεωργακόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της
ΠΟΕΥΠΣ Δ. Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χ.
Φωτόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ Γ. Δριβάκος, ο Γ.
Γραμματέας της ΠΟΑΞΙΑ Δ. Κατσιαμάγκας, ο Ταμίας της ΠΕΑΛΣ
κ. Ευαγγελίδης, ο Γεν. Γραμματέας της Π.Ε.Ε.Π.Σ. Δ. Ζέρβας, και
ο εκπρόσωπος της Π.Ε.Α.Π.Σ. κ. Τσούνας.
Τις εργασίες του συνεδρίου επίσης τίμησαν ο Υπαρχηγός του Π.Σ.
Αντιστράτηγος Β. Παπαγεωργίου, ο Επιτελάρχης, Υποστράτηγος
Χ. Αφάλης, ο Διοικητής της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, Υποστράτηγος Δ.
Ρούμπος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
Υποστράτηγος Ν. Λαθύρης, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων
Αρχιπύραρχοι κ.κ. Καπέλιος και Σπανέας, οι Διοικητές των Δ.Π.Υ.
Αττικής Αρχιπύραρχοι κ.κ. Κακκαβάς, Φλόκας, Γρηγορίου, ο
Υποδιοικητής του ΣΕΚΥΠΣ και ο Διευθυντής του Κ.Ε.Π.
Αρχιπύραρχοι κ.κ. Δημακογιάννης και Πιερράκος και ο Διοικητής
της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου Αρχιπύραρχος Δ. Αναγνωστάκης.
Στην κεντρική εισήγηση, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΠΣ,
αναφέρθηκε στη δεινή οικονομική κατάσταση όπου έχουν
περιέλθει οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μετά την έλευση του
μνημονίου, καθώς και στο υπό κατάθεση νέο νομοσχέδιο για την
αναβάθμιση του Π.Σ. και της Πολιτικής Προστασίας.Στο τέλος του
πρώτου μέρους απονεμήθηκαν στους Αρχιπυράρχους Δ.
Αναγνωστάκη και Δ. Πιερράκο τιμητική πλακέτα για την
πολύχρονη προσφορά τους στο συνδικαλιστικό κίνημα μέσα από
τα όργανα της ΕΑΠΣ. την τιμητική πλακέτα στον Δ. Αναγνωστάκη
για την πολυετή δράση του ως Περιφερειακό Εκπρόσωπο Ηπείρου
απένειμε ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Ν. Διαμαντής.Την
τιμητική πλακέτα στον Δ. Πιερράκο για την πολυετή δράση του ως
μέλος του Δ.Σ. απένειμε ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Χ.
Μητροπέτρος.Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου, συγκλήθηκε σε
Σώμα, η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΠΣ, και μετά την
διαπίστωση της σχετικής απαρτίας, εκλέχθηκε προεδρείο με
πρόεδρο τον Δ. Αναγνωστάκη.Παρουσιάστηκε από τον Γεν.
Γραμματέα του Δ.Σ. Α. Μανιάτη, ο διοικητικός απολογισμός της
δράσης του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ και από τον Ταμία του Δ.Σ. Γ.
Βιντζηλαίο ο οικονομικός απολογισμός.
Συνέχεια στη σελίδα 6
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ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Π.Σ.
17ο Συνέδριο ΕΑΠΣ, 28-02-2013,
Αθήνα
Συνέχεια από τη σελ.5

Στη συνέχεια ακολούθησαν εισηγήσεις –
παρεμβάσεις των μελών σχετικά με τη νομοθετική
ρύθμιση που προωθείται για το Π.Σ.-Πολιτική
Προστασία και εγκρίθηκε από το Σώμα, η με κάθε
τρόπο αντίδραση της ΕΑΠΣ στα ζητήματα που
δημιουργούν δυσλειτουργίες στο Π.Σ. Τέλος το
Σώμα ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. για την
έναρξη διαλόγου το αμέσως προσεχές διάστημα για
θεσμικές αλλαγές στα οργανωτικά της ΕΑΠΣ, που
θα οδηγήσει σε καταστατική συνέλευση εντός του
2013. Επίσης αποφασίστηκε για το μέγιστο της
συμμετοχής σε αυτή, να ακολουθηθεί η διαδικασία
των αρχαιρεσιών για τα όργανα της ΕΑΠΣ.
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα, εργασιακής αναστάτωσης και παράτυπης
έως και παράνομης εφαρμογής του ωραρίου εργασίας στο Π.Σ., μετά από
συνεχείς παρεμβάσεις του πυροσβεστικού συνδικαλισμού, τελικά ήρθε μια
πρώτη τακτοποίηση του ζητήματος. Τελικά δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 25/13
(ΦΕΚ – 55Α/6-3-2013), με το οποίο αποκαθίσταται η νομιμότητα του
ωραρίου στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραπάνω «Ο Διοικητής μπορεί, με τη σύμφωνη
γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητή Περιφερειακής Διοίκησης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, μετά από έγκριση του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος, να εναλλάσσει το πυροσβεστικό προσωπικό στην
υπηρεσία ανά 12ωρο ή 16ωρο ή 24ωρο, όταν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι το
επιβάλλουν, με την προϋπόθεση ότι η συνολική προσφορά εργασίας του κατά
μήνα θα υπολογίζεται στη βάση του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου χρόνου
εργασίας».

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία που ενέκρινε
ομόφωνα το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό
του Δ.Σ. και εξέλεξε σχετική επιτροπή για την
διενέργεια της καταστατικής συνέλευσης.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Ένωσή μας στις 8-3-2013 με ανακοίνωσή της μεταξύ των άλλων για το
θέμα επεσήμανε:
«Η παραπάνω ρύθμιση αποκατέστησε την νομιμότητα αναφορικά με το
ωράριο, παραμένει ακόμα προς ρύθμιση η τακτοποίηση των ζητημάτων
υπερεργασίας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, για να μπορέσει να
εξανθρωπιστεί και να εκσυγχρονιστεί το εργασιακό μας πλαίσιο τουλάχιστον
προς αυτές τις πλευρές του.
Καλωσορίζουμε την τελευταία αυτή ρύθμιση και συνεχίζουμε την προσπάθεια
για να κατοχυρώσουμε τα υπόλοιπα.»

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Α. Μανιάτης, συμμετείχε μαζί
με εκπροσώπους Σωματείων Ε.Δ. και Σ.Α. ε.ε. και ε.α. στην εκπομπή του
Γ. Τράγκα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ» στο ΣKAI, την 17/03/2013.

Την Δευτέρα 11 Μαρτίου στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ, κάλεσε τους συνδικαλιστικούς φορείς του
Πυροσβεστικού Σώματος, της Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας και της ΕΛ.ΑΣ. σε μια ευρεία σύσκεψη
προκειμένου να κατατεθούν οι απόψεις τους για το
υπό κατάθεση νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την
αναβάθμιση του Π.Σ. και της Πολιτικής
Προστασίας της χώρας.Η ΕΑΠΣ συμμετείχε στην
σύσκεψη με τους Γ. Σταμούλη, Φ. Παντελεάκο, Α.
Μανιάτη και Ν. Τσόγκα, οι οποίοι και διατύπωσαν
τις απόψεις της Ένωσης για τη συγκεκριμένη
νομοθετική πρωτοβουλία.
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ συμμετείχαν
ο επικεφαλής βουλευτής του Τομέα Δημόσιας
Τάξης, Δημ. Τσουκαλάς, η βουλευτής Χ.
Καφαντάρη και ο γραμματέας του Τμήματος
Σωμάτων
Ασφαλείας
του
ΣΥΡΙΖΑ
Α.
Μαυρόπουλος.

