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Η Τρόικα κατεβάζει τον διακόπτη
Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το φαστ τρακ κλείσιμο της ΕΡΤ, έκαναν
την εμφάνισή τους, οι πρώτες διαρροές σχετικά με τις νέες περικοπές στο
φτωχοκάματο των ενστόλων. Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της εφημερίδας
“ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ” με τον τίτλο ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΦΑΝΤΑΡΟΥ, όπου
αναφέρεται ότι από το 2014 προετοιμάζεται νέο μισθολόγιο για τους
ένστολους που θα βασίζεται στο “διοικητικό μισθό”, δηλ. κατάργηση των
μισθολογικών προαγωγών και ταυτόχρονα κατάργηση του επιδόματος
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ. Η αναγωγή των παραπάνω ανέρχεται σε μια περικοπή
επιπλέον 20%. Και για να περάσουν όλα τα μαύρα μαζί έρχεται και το
δημοσίευμα στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που σημειώνει: “Νέα μείωση στο
εφάπαξ και στις συντάξεις έως 25% θα επιφέρει ο νέος τρόπος υπολογισμού
τους, μέσω ενός καινούργιου μαθηματικού τύπου, που ετοιμάζει το υπουργείο
Εργασίας, κατ’ εντολή της τρόικας. Τους δύο προηγούμενους μαθηματικούς
τύπους η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας τους πήρε πίσω, καθώς είχαν
ετοιμαστεί κυριολεκτικά στο ”πόδι” και δεν έβγαζαν αποτέλεσμα. Η μνημονιακή
δέσμευση, για καθορισμό των επικουρικών από το 2014 και των εφάπαξ από το
2015, χωρίς να παράγουν ελλείμματα τα Ταμεία, σημαίνει νέες οριζόντιες
μειώσει.ς Δηλαδή επί της ουσίας είτε ο ένστολος είναι στην ενέργεια είτε
στην σύνταξη η ΦΤΩΧΕΙΑ θα είναι σύντροφός του. Και βέβαια μαζί με την
εξαθλίωση των κρατικών λειτουργών, πάει μαζί και η φτώχεια και οι περικοπές
σε ότι είναι δημόσιο και παρέχει δωρεάν υπηρεσία στον Έλληνα Πολίτη.Και
πέρα από αυτά εξυφαίνεται και μια πολιτική στοχοποίησης ότι είναι δημόσιο,
όπου όλα μαζί τσουβαλιάζονται, δαιμονοποιούνται και σπρώχνονται στην
διαχείριση του Ιδιώτη, που όπως είναι γνωστό, ειδικά στη χώρα μας, είναι εξ
ορισμού, ικανός, αποτελεσματικός, αγνός, όσιος και ιερός. Χαρακτηριστική
είναι η ανάρτηση, λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, με συγγραφέα
“ψευδωνυμογράφο” επί της ουσίας κραύγαζε και επί του κλεισίματος του
Πυροσβεστικού Σώματος. Πάντα στις κατοχές, κερδίζουν οι μαυραγορίτες
που περιμένουν να αγοράσουν τα πολύτιμα αντί πινακίου φακής.Η φαστ
τρακ επιχείρηση “καταβιβασμού του διακόπτη της ΕΡΤ, προφανώς και δεν
είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του μνημονίου. Στα τρίχρονα της “ΤΡΟΙΚΑΝΗΣ
ΚΑΤΟΧΗΣ” έχουν προηγηθεί πολλές μαύρες στιγμές κατεδάφισης και
εμπρησμού της ζωής των Νεοελλήνων. Αυτοκτονίες αξιοπρεπών συμπολιτών
μας, που δεν άντεξαν την αφόρητη ύφεση, λουκέτο σε χιλιάδες
μικροεπιχειρήσεις, απολύσεις χιλιάδων, ανεργία εκατομμυρίου, άγριες
περικοπές, χαράτσια δυσβάσταχτα, εξαθλίωση των όποιων κοινωνικών
κατακτήσεων… και όλα τα υπόλοιπα εθνοσωτήρια των αλλεπάλληλων
μνημονίων, μεσοπροθέσμων, εφαρμοστικών κ.λ.π. που επιβάλλουν κάθε τόσο
οι επιχειρηματίες του τόκου, και του αδυσώπητου κέρδους των αγορών. Η
απόφαση για το κλείσιμο της ΕΡΤ έδειξε το πόσο αποφασισμένοι είναι οι
διαχειριστές του μνημονίου να τηρήσουν τις συμφωνίες τους απέναντι στους
ΤΡΟΙΚΑΝΟΥΣ. Δυστυχώς οι ίδιοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να τηρήσουν
τις συμφωνίες που είχαν κάνει με το λαό που τους εμπιστεύτηκε και τους

εξέλεξε. Μήπως η ώρα της σιωπής πέρασε;
Γιάννης Σταμούλης Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ
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Κανόνες υγείας και ασφάλειας… άγνωστες
λέξεις για το Πυροσβεστικό προσωπικό
Κύριε Υπουργέ
Διανύοντας πλέον το μέσο της θερινής αντιπυρικής περιόδου, το πυροσβεστικό
προσωπικό σε όλη τη χώρα, δίνει και αυτή τη χρονιά τη δύσκολη μάχη για την προστασία
της χώρας από την πύρινη λαίλαπα. Ο αγώνας αυτός γίνεται με τις γνωστές πλέον
ελλείψεις και δυσκολίες υπό το βάρος της δεινής οικονομικής κατάστασης που βιώνει η
πατρίδα μας, τα τελευταία μνημονιακά χρόνια.Πέρα όμως από τα παραπάνω, το
πυροσβεστικό προσωπικό και αυτή τη χρονιά συνεχίζει να μάχεται, και όχι δυστυχώς
χωρίς απώλειες, χωρίς να έχει ληφθεί καμία ειδική μέριμνα για τη θεσμοθέτηση κανόνων
και υγείας και ασφάλειας, αλλά ούτε καν να εφαρμόζονται σε αυτό οι γενικοί κανόνες
που έχουν νομοθετηθεί προς τούτο. Συγκεκριμένα με το Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111) τέθηκε
το Πυροσβεστικό Σώμα, «νομοθετικά τουλάχιστο » υπό την προστασία του «περί
Υγιεινής και Ασφάλειας Νομοθετικού Πλαισίου». Σύμφωνα με αυτό, διαχωρίζονται οι
δράσεις του πυροσβεστικού προσωπικού σε συνήθεις δραστηριότητες, που γίνονται στα
πυροσβεστικά καταστήματα (διαμονή, διοικητικές εργασίες, κλπ) και δραστηριότητες
που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, που γίνονται έξω από τους χώρους των
εγκαταστάσεων του Π.Σ. και έχουν να κάνουν με το κυρίως επιχειρησιακό έργο του
Πυροσβεστικού Σώματος, δραστηριότητες με εξαιρετικά μεγάλη επικινδυνότητα και
ανθυγιεινότητα.
Η νομοθετική πρόβλεψη για τις μεν «συνήθεις δραστηριότητες» επιτάσσει να
λαμβάνονται υπόψη τα γενικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για τις δε «δραστηριότητες
που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες» ορίζει ότι πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά
Διατάγματα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων προς άρση ή τουλάχιστον μείωση της
επικινδυνότητάς τους. Ασθμαίνοντας, μετά από τρία χρόνια ιδρύθηκε στο Α.Π.Σ η
«Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας» με αποστολή το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός
Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι
δραστηριότητες του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρουσιάζουν
εγγενείς ιδιαιτερότητες, προκειμένου να καθοριστούν κατάλληλες διαδικασίες για την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές. Μετά από δύο χρόνια, το 2008 η
συγκεκριμένη Διεύθυνση εκπόνησε σχέδιο Π.Δ. για τα μέτρα ΥΑΕ κατά τις επιχειρήσεις
(όπου διασαφηνίζεται και το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές), το οποίο εγκρίθηκε
τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, υπογράφηκε από αρμόδιους Υπουργούς, πέρασε από
την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά φρέναρε από την μη
συνυπογραφή του από τον Υπουργό Οικονομικών, λόγω την προξενούμενης οικονομικής
επιβάρυνσης(περί τις 100.000 ευρώ).Πέντε χρόνια μετά, ουδεμία εξέλιξη σημειώθηκε,
δείχνοντας την ξεκάθαρη περιφρόνηση της Πολιτείας στο έργο και την προσφορά του
Πυροσβέστη στη χώρα μας.
Κύριε Υπουργέ
Εκτός από την προαναφερθείσα ολιγωρία να θεσπιστούν μέτρα για τις δραστηριότητες
που παρουσιάζουν εγγενείς δραστηριότητες, μέχρι σήμερα, δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις που ισχύουν περί ΥΑΕ σύμφωνα με το Ν.3144/2003 και όπως αυτές
κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3850/2010 και έχουν να κάνουν με τις «συνήθεις
δραστηριότητες». Δηλαδή παρά την επιταγή του νόμου, παραμένουν «άγνωστες λέξεις»
για το Πυροσβεστικό Σώμα : Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, Οι υπηρεσίες Ιατρού
Εργασίας, Η σύσταση Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης, Η γραπτή
εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων, Η τήρηση Ιατρικού Φάκελου για κάθε εργαζόμενο, που να περιέχει και
το ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου, όπως η παρ.9 του άρ. 18 του
Ν.3850/2010 ορίζει, καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία ή αρχείο.Πέρα από
τις όποιες προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τον
«εργοδότη» αυτό που είναι κυρίαρχο είναι η συνεχιζόμενη διαχρονική «πολιτειακή»
αδιαφορία για τη δημιουργία ενός Σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία του Πυροσβεστικού Προσωπικού. Οι Πυροσβέστες με υψηλό
αίσθημα καθήκοντος, με επαγγελματισμό και παρά τις ελλείψεις και τη μνημονιακή
ασφυξία προασπίζουν όσο μπορούν την πολιτική προστασία της χώρας. Χρειάζεται και η
Πολιτεία όμως να πράξει το δικό της καθήκον.

Η ΑΓΩΝΙΑ
ΤΩΝ
ΕΝΣΤΟΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία μας, την
Τρίτη, 9 Ιουλίου, το
απόγευμα, συνάντηση
του Δ.Σ. της Ένωσής
μας με αντιπροσωπείες
των Προεδρείων της
ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΑΣΥ,
ΠΟΑΞΙΑ, ΠΟΕΠΛΣ,
ΠΕΑΛΣ,
ΣΥΣΜΕΔ,
ΠΕΑΠΣ και ΠΕΕΠΣ.
Στη
συνάντηση
συζητήθηκαν
οι
εξελίξεις
στον
εργασιακό χώρο των
ενστόλων και κυρίως
στον
οικονομικό
τομέα,
όπου
οι
μνημονιακές περικοπές
έχουν οδηγήσει τους
συναδέλφους
σε
δυσχερές
βιοτικό
επίπεδο.
Κοινή
διαπίστωση
αποτέλεσε η ανάγκη
αγωνιστικής
επαγρύπνησης
του
συνδικαλιστικού
κινήματος μας, ενόψει
των
προσεχών
εξελίξεων.
Επίσης
κοινή ήταν η άποψη
ότι το αμέσως επόμενο
διάστημα θα πρέπει να
προγραμματιστούν
συναντήσεις με τις
πολιτικές ηγεσίες των
Σωμάτων, καθώς και
με
τον
Υπουργό
Οικονομικών ώστε να
ξεκαθαριστεί
με
επίσημο
τρόπο
η
κυβερνητική πρόθεση
για την τύχη των
μισθολογικών
εισοδημάτων μας.
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ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ
ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ
Το νέο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τους διαχειριστές του μνημονίου
στην ταλαιπωρημένη χώρα μας, είναι το πολλοστό μνημόνιο – καταδίκη του λαού
μας. Η συνταγή ίδια όπως και στα προηγούμενα: σκληρή πολιτική λιτότητας,
αφανισμού του κοινωνικού κράτους και απολύσεις στο Δημόσιο.
Η νέα μνημονιακή εφεύρεση: ότι δίνεται η δυνατότητα, με Υπουργική Απόφαση,
ένταξης σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων, ανεξάρτητα από τις ανάγκες
που καλύπτουν, ενώ θεσμοθετούνται, επίσης, υποχρεωτικά μετατάξεις
προσωπικού «όταν επιβάλλονται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδομής».
Μετά τη σφαγή στους υπαλλήλους της ΕΡΤ, στην προκρούστεια κλίνη ανεβαίνουν
οι σχολικοί φύλακες, οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οδηγοί του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ: «Τα
ερωτήματα, όμως, μένουν αναπάντητα: Πώς γίνεται τα 288 δισ. ευρώ που ήταν το
χρέος της χώρας, πριν τα μνημόνια και τη δημοσιονομική προσαρμογή, να έγιναν
ήδη 321 δισ., ενώ προηγήθηκε το PSI (κούρεμα) κατά 107 δισ. ευρώ και οι
δαπάνες του κράτους περιορίστηκαν κατά 60 και πλέον δισ. ευρώ; Τι κράτος είναι
αυτό που συνειδητά και σχεδιασμένα φτωχαίνει και εξαθλιώνει το λαό του, με τις
πρωτόγνωρες σε μέγεθος, περικοπές των μισθών και των συντάξεων, τις κλοπές
των αποθεματικών των ταμείων των εργαζόμενων, την ακύρωση των κοινωνικών
παροχών, την αποδυνάμωση και απαξίωση της Δημόσιας Υγείας (ο ΕΟΠΠΥ είναι
ήδη υπερχρεωμένος και τα χρέη του διευρύνονται όλο και περισσότερο με
αποτέλεσμα να προσφέρει ελάχιστα) που αδυνατεί, πλέον, να προστατέψει την
Υγεία και τη ζωή του 90% των πολιτών της χώρας που την έχουν άμεση ανάγκη,
τη δρομολόγηση της συρρίκνωσης και αποδυνάμωσης της Δημόσιας Παιδείας,
που τη χρειάζεται απαραίτητα το 80% και πλέον των παιδιών του ελληνικού λαού
για να μάθουν γράμματα».
Η ΕΑΠΣ με ανακοίνωσή της κάλεσε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στο
παλλαϊκό συλλαλητήριο τη Δευτέρα 15/07/2013 στο Σύνταγμα και την Τρίτη
16/07/2013 στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση κατέληγε: «Η φωτιά πλέον δεν είναι στο
σπίτι του γείτονά μας, αλλά στην αυλή του σπιτιού μας. Τώρα η ευθύνη είναι
και ατομική, για μας, για το μέλλον , για το αύριο των παιδιών μας».

Τιμήσαμε και φέτος τα
παλικάρια
μας,
τους
συνάδελφους που έχασαν τη
ζωή τους στη μάχη με τις
πύρινες φλόγες, τον Ιούλιο του
1998 στον Καρέα. Η 22η Ιούλη
αποτελεί μία ακόμα μέρα
μνήμης για το πυροσβεστικό
προσωπικό που σήμερα, εν
μέσω της αντιπυρικής περιόδου
δίνει τον αγώνα για την
προστασία του πολύτιμου
φυσικού πλούτου της πατρίδας
μας. Εκ μέρους της ΕΑΠΣ, το
μέλος του Δ.Σ. Νίκος Τσόγκας
κατέθεσε στέφανο τιμής στο
μνημείο
των
πεσόντων
συναδέλφων.

Για τα προβλήματα του Π.Σ.
και του πυροσβεστικού
προσωπικού, ο Πρόεδρος
της ΕΑΠΣ
παραχώρησε
ραδιοφωνικές συνεντεύξεις
στο skai στις 24/7/2013
στο real fm στις 29/7/2013
στο radio 9 στις 31/7/2013

ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ
Tα Σ.Α και οι Ε.Δ στην δίνη του 3ου
μνημονίου
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Καλό ταξίδι Ηλία

Παρέμβαση του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Τάσου
Μανιάτη
Οι σιαμαίοι συγκυβερνήτες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που φέρουν την κύρια
και αποκλειστική ευθύνη για την εξαθλίωση των πολιτών και το ξεπούλημα
της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας της χώρας, συνεχίζουν την αδιέξοδη
πολιτική τους με εφαρμογή ενός τρίτου κατά σειρά ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΦΤΩΧΙΑΣ, που θα πλήξει όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων
και των ένστολων ε.ε και ε.α στις Ε.Δ και στα Σ.Α.Το 3ο μνημόνιο θα
προβλέπει για τα Σ.Α. και τις Ε.Δ. περικοπές πού εγκρίθηκαν στις 18
Φεβρουαρίου του 2013, της τάξης των 88,2 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με
δημοσιεύματα που είδαν το φώς της δημοσιότητας και δε διαψεύστηκαν από
το ΥΠ.ΕΘ.Α και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 165 εκ. ευρώ.
Υπενθυμίζω ότι το Νοέμβριο του 2012 ο Υπουργός Οικονομικών κ.
Στουρνάρας σε συνάντηση που είχε με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της
ΕΛ.ΑΣ – Π.Σ και Λ.Σ, δήλωσε ότι εκτός τις περικοπές του 2013 θα υπάρξουν
και νέες περικοπές το 2014 μέσα από ένα Νέο Ειδικό Μισθολόγιο για τους
ένστολους, χωρίς μάλιστα να αποκλειστεί το κόψιμο των Μισθολογικών
προαγωγών. Οι δηλώσεις του αυτές επιβεβαιώθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου
2013 με την έγκριση των περικοπών, αλλά και με την σύγκληση επιτροπών
εργασίας στα Σ.Α και στις Ε.Δ για τη διαμόρφωση ενός Νέου Ειδικού
Μισθολογίου. Μάλιστα πρόσφατα, οι Όλγα και ο Γιάννης παπαγάλισαν για
πρώτη φορά την ένταξη των ένστολων στο μισθολόγιο των Δημοσίων
Υπαλλήλων. Επίσης, με την επικάλυψη της αναδιοργάνωσης, προχωρούν σε
νομοσχέδια εκτρώματα που αποσκοπούν στη μείωση των λειτουργικών
δομών των Σ.Α. κατά 40% με καταργήσεις Κλιμακίων, Σταθμών και
Τμημάτων. Θυσιάζουν δηλ. την ασφάλεια και προστασία του Πολίτη και της
Χώρας στο βωμό της εξυπηρέτησης των διεθνών τοκογλύφων.Από τον
Νοέμβριο του 2012 μέχρι και σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα στα Σ.Α.
δείχνει ανοχή και παθητικότητα στην επέλαση του μνημονίου. Οι
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του, αν δεν γίνουν μπροστάρηδες ενωτικών
αγωνιστικών κινητοποιήσεων, θα φέρουν και αυτοί την ευθύνη που τους
αναλογεί, ως συνδιαχειριστές των δημίων συγκυβερνητών. Δεν αρκούν οι
ανακοινώσεις στους εργαζόμενους που εκπροσωπούν για την λαίλαπα πού
έρχεται. Ο θεσμικός τους ρόλος είναι να τους ξεσηκώσουν με κινητοποιήσεις
όπως έπρατταν και στο παρελθόν και για θέματα «ελάσσονος» σημασίας σε
σχέση με τα σημερινά.. Οι εργαζόμενοι στις Ε.Δ και στα Σ.Α ενωμένοι
καλούνται να αποκρούσουν τις ληστρικές επιδρομές των μνημονίων της
Τρόικα και των εγχώριων τοποτηρητών. Το σύστημα επιθυμεί συνδιαχείρηση
και από τον συνδικαλισμό σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και μέσω προτάσεων για
το νέο ειδικό μισθολόγιο. Θα γίνουμε συνδιαχειριστές των μνημονικών
πολιτικών, ή θα στραφούμε ενάντια στην πολιτική τους; Όλοι Ενωμένοι να
ανατρέψουμε τις βάρβαρες πολιτικές. Ο αγώνας προσδιορίζει όρους ηθικής
ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ
και αξιοπρέπειας.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
εξέφρασε με
ανακοίνωσή της
τη βαθιά
θλίψη και οδύνη για τον
θανάσιμο τραυματισμό του
συναδέλφου
Π.Π.Υ.
Ηλία
Παπαθεοδώρου.
Ο νεαρός συνάδελφος Π.Π.Υ.
που βρισκόταν σε δίκυκλη
περιπολία δασοπροστασίας στην
περιοχή της Γαλάζιας Ακτής,
έχασε
τη ζωή του
σε
σφοδρότατο τροχαίο δυστύχημα.
Ο Ηλίας προστίθεται στο ΗΡΏΟ
ΤΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ, των ανθρώπων που
έχασαν τη ζωή τους στον
καθημερινό αγώνα για την
προστασία των αγαθών της ζωής
και του εθνικού φυσικού
πλούτου.
Η ανακοίνωση κατέληγε:
«Στέλνουμε την συμπαράσταση
μας και τα ειλικρινή μας
συλλυπητήρια στην οικογένεια
του συναδέλφου. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα της αττικής γης
που θα τον σκέπει.»
Στην
επικήδεια
τελετή
κατατέθηκε στεφάνι τιμής και
παραβρέθηκε
αντιπροσωπεία
του Προεδρείου του Δ.Σ. της
ΕΑΠΣ.
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ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
2-7-2013 Κοινή ανακοίνωση ΠΟΕΥΠΣ-ΕΑΠΣ

Όπως είναι γνωστό από το 2008 με το Ν.3655/2008 το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
(ΤΑΥΠΣ) και το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΤΥΠΣ), εντάχθηκαν
«υποχρεωτικά και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του πυροσβεστικού προσωπικού» σε ένα νέο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) μαζί με τα αντίστοιχα
επικουρικά και προνοιακά Ταμεία του αστυνομικού προσωπικού.
Η ένταξη των Ταμείων μας στο συγκεκριμένο νέο Ταμείο, παρά την ριζική διαφωνία μας ως συνδικαλιστικών
εκπροσώπων του Π.Σ., έγινε με μη ισότιμο τρόπο, αφού τόσο η Διοίκηση του Ταμείου, όσο και η πλειοψηφία του
Δ.Σ. του, ανατέθηκε σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
Η μέχρι σήμερα πορεία του Ταμείου βασίστηκε σε μια εύθραυστη διοικητική ισορροπία και μια αναλογικότητα εις
βάρος του Π.Σ. που στην ουσία ουδέν βελτίωσε την κατάσταση των Ταμείων μας. Αντιθέτως θα πρέπει να
επισημανθεί ότι το μόνο που αυξήθηκε είναι το διοικητικό κόστος λειτουργίας των Ταμείων μας, ενώ από την
άλλη, ουδεμία μέριμνα δόθηκε για την βέλτιστη αξιοποίηση των αποθεματικών ή έστω και μίας βελτίωσης των
εισροών προς σε αυτά, με την λήψη πρωτοβουλίας από τις εκάστοτε Διοικήσεις του.
Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν και ειδικότερες προθέσεις περαιτέρω διοικητικού υπερκερασμού εκ μέρους
της ΕΛ.ΑΣ, γεγονός που εδώ και μέρες έχει επισημανθεί προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη.
Το μείζον όμως αποτελούν οι τελευταίες εξελίξεις:
Με το Ν.4142/2013 η άσκηση εποπτείας του ΤΕΑΠΑΣΑ πέρασε από το Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με αυτό αναμενόταν η δημιουργία ειδικής προς τούτο
υπηρεσιακής μονάδας, με τη συμμετοχή στελεχών και από τα δύο Σώματα και τυχόν ειδικού εξειδικευμένου
προσωπικού, που θα είχε στην αρμοδιότητα του την εποπτεία του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Αντί αυτού, χωρίς καμία συζήτηση, διαβούλευση και ενημέρωση ούτε των υπηρεσιακών, ούτε των συνδικαλιστικών
παραγόντων του Π.Σ. δημοσιεύτηκε η υπ.αριθ. 7004/3/60-ε από 10-6-2013 Απόφαση του Υπουργού κ. Δένδια, με
την οποία ανατίθεται η εποπτεία του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Ανώτατο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα στον
Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με την παραπάνω απόφαση ολοκληρώνεται πλέον η αστυνομική κυριαρχία στο ΤΕΑΠΑΣΑ, τόσο στη διοίκηση
του Ταμείου, όσο και στην εποπτεία.
Χωρίς να υπάρχει από μέρους μας καμία διάθεση συντεχνιακής προκατάληψης για τους συναδέλφους ενστόλους,
με τους οποίους άλλωστε έχουμε παραδοσιακά σχέσεις συνεργασίας αλλά και συμπαράταξης σε κοινούς
εργατικούς αγώνες είμαστε υποχρεωμένοι να διατυπώσουμε την πλήρη αντίθεση μας για τις συγκεκριμένες
εξελίξεις στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Το οποίο δεν αποτελεί απλά μια διακλαδική υπηρεσιακή μονάδα των δύο Σωμάτων, όπου ο πλειοψηφών
αριθμητικά υπερτερεί. Το Ταμείο αυτό στεγάζει το απόθεμα των οικονομιών των συναδέλφων που εκπροσωπούμε
και είναι βασικό κομμάτι της «απομαχικής τους ασφάλειας», ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε.
Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες ώστε να
προασπίσουμε τα Ταμεία μας.
Ζητήσαμε ήδη από τον κ. Αρχηγό του Π.Σ. την σύγκλιση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού με μόνο
θέμα την κατάρτιση συγκεκριμένης πρότασης για το μέλλον των Ταμείων μας και συναντήσεις με την
Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, για να εκφράσουμε την ουσιαστική μας αντίθεση για τις νέες εξελίξεις στο
ΤΕΑΠΑΣΑ και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.
Προφανώς ο κύκλος του ΤΕΑΠΑΣΑ για τα Πυροσβεστικά Ταμεία φθάνει στο τέλος του.
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Το νέο e- book του Γιάννη Σταμούλη:
Κλιματικές αλλαγές -Απειλή της
πολιτικής προστασίας και ασφάλειας

Η κλιματική αλλαγή κάνει πλέον τις προβλέψεις για το
μέλλον να είναι εφιαλτικά ανησυχητικές. Ξηρασία,
κύματα καύσωνα, λειψυδρία, ερημοποίηση, στη μια
μεριά του πλανήτη, έντονες βροχοπτώσεις και
πλημμυρικά
φαινόμενα
από
την
άλλη.
Επιδημίες, μείωση των αποθεμάτων νερού, καταστροφή
σε
δασικά
οικοσυστήματα,
υγροβιότοπους,
βιοποικιλότητα. Καίρια πλήγματα σε όλους τους
παραγωγικούς τομείς με αποτέλεσμα κοινωνία και
οικονομία να βιώσουν σοβαρές επιθέσεις στο κέντρο του
ιστού τους. Τι συνιστά την κλιματική αλλαγή, ποιες είναι
οι προβλέψεις για το μέλλον, πόσο έτοιμοι είμαστε να
αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές από το φαινόμενο.
Προβληματισμοί και αγωνία για ένα αποτελεσματικό
μοντέλο διαχείρισης της πολιτικής προστασίας της
χώρας μας. To βιβλίο διατίθεται από το ηλεκτρονικό

Του συναδέλφου
Σπ.Μουρατίδη

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ
Χωρίς αναισθητικό, αλλά με την γνωστή
του ευαισθησία, συμμετείχε στην εκπομπή
του Γ. Τράγκα ο Ταμίας της ΕΑΠΣ Γ.
Βιντζηλαίος. Περιέγραψε την δεινή
οικονομική κατάσταση του πυροσβεστικού
προσωπικού, τα καυτά προβλήματα του
Πυροσβεστικού Σώματος

βιβλιοπωλείο www.yantzi.gr

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Με ελλείψεις και περικοπές ρίχνεται το Πυροσβεστικό Σώμα στη φετινή μάχη. Στο δελτίο των κεντρικών
ειδήσεων του MEGA στις 23-06-2013, μίλησαν ο Γ.Σταμούλης και ο Φ.Παντελεάκος

