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Λάρισα

Το 19ο Συνέδριο της ΕΑΠΣ

Στην Λάρισα πραγματοποιήθηκε το 19ο τακτικό
συνέδριο της ΕΑΠΣ.
Στις εργασίες του συνεδρίου, παρέστησαν και
χαιρέτησαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Β. Παπαγεωργίου, ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προαστασίας κ.
Α. Μαυρόπουλος, η βουλευτής Θεσσαλονίκης
των ΑΝΕΛ κ. Σταυρούλα Ξουλίδου τομεάρχης
Προστασίας του Πολίτη, ο συντονιστής Βορείου
Ελλάδος του Π.Σ. Υποστράτηγος Δημοσθ.
Αναγνωστάκης, ο Διοικητής της ΠΕΠΥΔ
Θεσσαλίας, Αρχιπύραρχος Νικ. Μιχαλάκης, ο
εκπρόσωπος του περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κων. Αγοραστού κ. Α. Μπέμπης, ο
Αντιπεριφερειάρχης
Λάρισας
κ.
Δημ.
Παπαδημόπουλος, το μέλος της Κ. Ε. του ΚΚΕ
κ. Ε. Μπούτας, ο πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου κ. Τάσος Τσιαπλές, ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Μάνθος Σαρρής, ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας
Ένωσης
Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος Δημ. Σταθόπουλος, ο
Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης
Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος Δημ.
Ζέρβας, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΥΕ, Γ.
Καστανίδης, ο Γεν.Γραμματέας της ΕΠΠΥΕ
Α.Πυργιώτης ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΠΥΣΥΠ
Καζαντσίδης Νικόλαος. Χαιρετιστήρια μηνύματα
απέστειλαν οι βουλευτές Λάρισας Χ. Κελλάς και
Μ.Χαρακόπουλος.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου
μεταξύ των άλλων τόνισε:
«Περνάμε δύσκολες ημέρες, πρέπει να
είμαστε μονιασμένοι.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι φέτος όλη η
καμπάνια, της θωράκισης της χώρας έχει
επικεντρωθεί στην ενημέρωση του κόσμου.
Δεν απαιτεί κόστος και θέλουμε τη συμβολή
όλων, γιατί στο παρελθόν μεγάλες
καταστροφές στη χώρα έχουν προκύψει
πυρκαγιές από αμέλεια.
Επιπλέον στη Θεσσαλία, αντιμετωπίζουμε
κάθε χρόνο, πολλά προβλήματα (καλαμιές
κλπ.)
Μας δυσκολεύουν, μας αποσυντονίζουν,
καταπονούν τον μηχανισμό και όταν
χρειάζεται μπορεί να μας βρίσκει
αποδιοργανωμένους, λόγω της έντασης
του φαινομένου στη Θεσσαλία.
Ως τώρα, πάμε καλά, μας πήγε και ο καιρός
καλά, αλλά έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας.
Έχουμε τα προβλήματά μας σε θέματα
προμήθειας, οικονομικά και το βιώνει
βέβαια όλη η χώρα.
Για
αυτό
επικεντρωνόμαστε
στην
ενημέρωση του κόσμου, δεν στοιχίζει
τίποτα.
Πρέπει ο καθένας, που θέλει να κάνει
εργασία στην ύπαιθρο, να σκεφτεί πολύ
καλά και να λάβει υπόψη τις καιρικές
συνθήκες».

πλήρως τη μνημονιακή επιλογή της βίαιης
λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης και
ουδέποτε
κατέθεσε
εναλλακτική
οικονομική πρόταση.

Η βουλευτής και υπεύθυνη Τομεάρχης
Προστασίας του Πολίτη των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ κ. Στ. Ξουλίδου στον χαιρετισμό
της τόνισε:
«Η πορεία του ευρώ βασίζεται σήμερα σε μία
αβέβαιη ισορροπία τρόμου. Η τύχη του θα
καθοριστεί από την επικράτηση μίας από τις δύο
τάσεις που σήμερα συγκρούονται στους κόλπους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς. Από τη μία
πλευρά, οι παγκόσμιες αγορές κεφαλαίων έχουν
διαγνώσει τα εγγενή προβλήματα του ευρώ και
πιέζουν για γρήγορες και ριζικές αλλαγές. Από την
άλλη, τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης προχωρούν
διστακτικά στις αλλαγές αυτές με ρυθμούς που δεν
ανταποκρίνονται στις επιταγές των αγορών. Το
στοίχημα είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
προχωρήσει αποφασιστικά στη δημοσιονομική
ενοποίηση και σε μία νέα αναπτυξιακή ισορροπία
μεταξύ Βορρά και Νότου, δεδομένου ότι η πολιτική
της μονομερούς λιτότητας έχει αποδειχθεί
φάρμακο που επιδεινώνει την κατάσταση του
ασθενούς. Εμείς λοιπόν χωρίς δισταγμό και
ενάντια στον προπαγανδιστικό φόβο που
καλλιεργείται,
αντιστεκόμαστε
και
δεν
εγκλωβιζόμαστε. Μετά από πέντε χρόνια σκληρού
μνημονίου κατά παράβαση κάθε ευρωπαϊκής
συνθήκης, ήρθε η ώρα των Ελλήνων ενάντια στην
μονομερή επιβολή λιτότητας.
Δεν επιλέγουμε το φόβο για σύμμαχο. Αυτό που
χρειαζόμαστε τούτη την ώρα, στην παρούσα
συγκυρία, είναι ενότητα και ομοψυχία. Η ενότητα
όλων μας είναι η βάση ώστε να ανασυντάξουμε τη
χώρα. Ώστε να οδηγήσουμε, όλοι μαζί, την
Ελλάδα σε μια διαδρομή περηφάνιας και
ανάπτυξης. Μια πορεία δύσκολη, που χρειάζεται
νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ επιδιώκουμε να γίνει κατανοητή η
αναγκαιότητα αλλαγής πολιτικής στην Ελλάδα και
συνολικά στην Ευρώπη, προτάσσοντας ένα αξιόπιστο
εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και τις πιθανές πηγές
χρηματοδότησης στη βάση ρεαλιστικών εκτιμήσεων και
χρηματοδοτικών σεναρίων Σε αυτό το πλαίσιο η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ
μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα από την
προηγούμενη συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠαΣοΚ η οποία
αποδέχθηκε

Σήμερα, που η πατρίδα και η κοινωνία
μας αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη
μεταπολεμική κρίση, οικονομική αλλά και
ηθική,
μετά
την
επέλαση
των
μνημονιακών πολιτικών οι Έλληνες
Πυροσβέστες αποδεικνύουν με το
πολύτιμο έργο τους ότι υπάρχει ελπίδα,
προβάλλοντας στην ελληνική κοινωνία
την
αξία
της
προσφοράς
και
αυταπάρνησης.
Το Πυροσβεστικό Σώμα εργάζεται κάτω
από αντίξοες συνθήκες με τεράστιες
ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό,
απλήρωτη υπέρ εργασία, και συνθήκες
που αυξάνουν τους κινδύνους κατά την
εκτέλεση της Υπηρεσίας τους. Οι
μνημονιακές πολιτικές της τελευταίας
τριετίας έπληξαν τη λειτουργία του
Πυροσβεστικού
Σώματος
αφού
μειώθηκαν στο ελάχιστο οι λειτουργικές
δαπάνες, με αποτέλεσμα την τραγική
μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας,
την οποία καλούνται να αναπληρώσουν
με τη φυσική τους παρουσία οι Έλληνες
πυροσβέστες.
Παράλληλα δέχθηκαν επίθεση στα
εισοδήματα τους επιτρέποντας με
δυσκολία την επιβίωση τους.
Ως Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη
θεωρώ πρωταρχικό μου μέλημα την
αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα
θωρακίσουν το έργο και την προσφορά
του έλληνα πυροσβέστη. Κάτι τέτοιο θα
ωφελήσει όχι μόνο το Πυροσβεστικό
Σώμα αλλά θα είναι προς όφελος της
προστασίας των πολιτών. Στο πλαίσιο
αυτό, χρειάζεται να εργαστούμε ώστε τα
θεσμικά προβλήματα, για την σύσταση
των
διοικητικών
αξιωματικών,
τη
δημιουργία του βαθμολογίου των
χαμηλόβαθμων, την αναδιοργάνωση της
διοικητικής πυραμίδας, την τροποποίηση
του κανονισμού μεταθέσεων και εν
συνεχεία την αλλαγή του πλαισίου
κρίσεων, προαγωγών και αξιολόγησης
του
συνόλου
του
πυροσβεστικού
προσωπικού
να
υλοποιηθούν
με
γνώμονα το δίκαιο και την αξιοκρατία.»

19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΑΠΣ

Ο
Γενικός
Γραμματέας
Πολιτικής
Προστασίας
κ.
Αναστάσιος
Μαυρόπουλος, χαρακτηριστικά δήλωσε:
«Υλοποιείται ο προγραμματισμός, σχετικά
με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της
κυβέρνησης.
Ό, τι έχει σχέση με οικονομικά ανεστάλη
και αφορά στο κομμάτι με τους 5ετείς
πυροσβέστες.
Το 100% της υλοποίησης της απόφασης
του ΣτΕ και το ΤΕΑΠΑΣΑ (ασφαλιστικά
ταμεία πυροσβεστών). Τα υπόλοιπα
θεσμικά (αναμόρφωση κανονισμών κλπ.),
σε κατεύθυνση διαφάνειας και αξιοκρατίας,
αυτό θα γίνει με επιτροπές που θα
συμμετέχουν
και
εργαζόμενοι,
για
μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.
Κανόνες
υγείας
και
ασφάλειας
αναμόρφωση
πειθαρχικού
δικαίου
(παρωχημένες διατάξεις), κανονισμός
μεταθέσεων. Ειδικά για αυτόν υπάρχει
πρόβλημα, αν και το πυροσβεστικό σώμα
ήταν πρωτοπόρο στον κανονισμό αυτόν και
θα
γίνει
με
κριτήρια
κοινωνικής
δικαιοσύνης, για να μην υπάρχουν
αντιπαλότητες και να προγραμματίζει ο
καθένας τη ζωή του.
Περιμένουμε
τις
προτάσεις
για
αναμόρφωση του καθεστώτος κρίσεων και
προαγωγών ανώτατων αξιωματικών και
την έγκριση της ηγεσίας μέσα από το
ελληνικό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά, μέχρι
τέλους του έτους, θα γίνουν. Επίσης,
κάνουμε παρέμβαση με το νομοθέτημα στο
ζήτημα της εκπαίδευσης, που είχε μείνει
ανενεργό, όπως και στο θέμα της εθνικής
σχολής πολιτικής προστασίας»

Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου,
συγλήθηκε η Τακιτκή Γενική Συνέλευση της
ΕΑΠΣ. Εκλέχθηκε το Προεδρείο της με
Πρόεδρο, το Υποστράτηγο Δ.Αναγνωστάκη
και μέλη και πρακτ/φους, τους Πύραρχους
Ι.Ράπτη, Δ. Σακελλαρόπουλο Χ.Πόζογλου
και Ανθ/γο Α.Αντωνόπουλο.
Παρουσιάστηκε ο Διοικητικός Απολογισμός
του έτους από τον Γενικό Γραμαμτάε του
Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, Αν.Μανιάτη και ο
αντίστοιχος Οικονομικός Απολογισμός και
Προυπολογισμός για το επόμενο έτος, από
τον Ταμία του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ. Γ. Βιτζηλαίου.
Ακολούθησαν παρεβάσεις από μέλη του
Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, Περιφ/κους εκπροσώπους
και μέλη της ΕΑΠΣ.
Ακολούθησε η προβλεπόμενη ψηφοφορία,
προεδρέυοντος διακστικού
λειτουργού,
όπου εγκρίθηκαν ο διοικητικός και
οικονομικός απολογισμός, ενώ εκλέχθηκε η
Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει
τις εκλογές για τα όργανα της ΕΑΠΣ τον
ερχόμενο Νοέμβριο, αποτελούμενη από
τους Γιαννόπουλο Σωκράτη,Κατσιβέλη
Αντώνη και Θεοδωράκο Σταύρο ως τακτικά
μέλη και του Κατσινούλα Κων/να. Χαβά
Ευγενία και Αντωνόπουλο Ανδρέα ως
αναπληρωματικά μέλη

Για τους ανθρώπους της εργασίας η πάλη δεν τελειώνει ποτέ
Του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
Γιάννη Σταμούλη

Τούτες τις στιγμές που ζούμε ιστοριογραφείται μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της πορείας
του νέου ελληνικού κράτους.
Σε συνθήκες προσομοιωμένου πολέμου βιώνουμε την δολοφονική αντιπαράθεση του
συστήματος των αγορών, των κερδοσκόπων και των τοκογλύφων από τη μια και του κόσμου
της εργασίας, της πραγματικής ζωής από την άλλη. Οι αριθμολάγνοι και η οικονομική ελίτ από
τη μια και οι άνθρωποι του μόχθου από την άλλη. Η μικρή πατρίδα μας και ο λαός της από το
2010 μέχρι και σήμερα βρίσκονται στο έλος μιας τραγωδίας που χαρακτηρίζεται από την βαθιά
ύφεση της οικονομικής κρίσης, της ανέχειας και της συνεχής περικοπής του κράτους πρόνοιας
και των κατακτήσεων του εργαζόμενου λαού.
Οι Πυροσβέστες κομμάτι της εργατικής τάξης, όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια βρίσκονται στην
μέγγενη των περικοπών, σε μισθούς, εργασιακά δικαιώματα, αλλά και σε παροχές
επικούρησης και πρόνοιας. Αποτέλεσμα η μετατροπή του μισθολογίου σε φτωχολόγιο.
Μαζί βέβαια και ο πυροσβεστικός οργανισμός που στενάζει από τις ελλείψεις και τα
προβλήματα στον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό, σε βασικά εφόδια, απαραίτητα για την
αποτελεσματική του απόκριση στην άσκηση της αποστολής του. Υπέργηρα πυροσβεστικά
οχήματα, ελλείψεις σε ελαστικά, πενιχρά κονδύλια συντήρησης, λιγοστά και γηρασμένα
πυροσβεστικά αεροσκάφη είναι τα εργαλεία με τα οποία καλούμαστε να κάνουμε τη δουλειά
μας. Εφόδιο μας η νέου τύπου στολή «πλύνε –βάλε» ονομασία πικρού χιούμορ από τις τραγικές
ελλείψεις σε φόρμες εργασίας που εδώ και χρόνια έχουν να χορηγηθούν ενώ εκατοντάδες
συνάδελφοι, έχουν μόνο μία και όχι την προβλεπόμενη. Αλλά και μια σειρά από άλλα Μέσα
Ατομικής Προστασίας που δεν έχουν δοθεί στους συναδέλφους ή δεν επαναχορηγήθηκαν στο
χρόνο που προβλεπόταν.
Και η λίστα των προβλημάτων είναι ατέλειωτη. Εξοπλισμός και μέσα, θεσμοί και δομές,
κατάσταση προσωπικού. Εκρηκτικό μείγμα που θέτει αγκυλώσεις στην ίδια την
αποτελεσματικότητα του οργανισμού και βέβαια προκαλεί αναταράξεις στην εργασιακή ειρήνη
και ομαλότητα. Από πού να αρχίσεις και που να τελειώσεις. Τριχοτομημένο προσωπικό
ανόμοιας εργασιακής δυνατότητας, διαφορετικών καθηκόντων, υποχρεώσεων, μισθού και
ασφάλισης, προκαλεί δυσεπίλυτους γρίφους στην πυροσβεστική καθημερινότητα, χωρίς μια
σειρά από κυβερνήσεις και διαφορετικές πολιτικές ηγεσίες να μπορούν να μπορούν να το
επιλύσουν. Και βέβαια χωρίς να επιλυθεί η βάση του διοικητικού μας ιστού, μένουν άλυτα και
χρονίζοντα, ο επαναπροσδιορισμός των συστημάτων μετάθεσης, αξιολόγησης, κρίσης.
Παράλληλα η ένδεια ουσιαστικού ενδιαφέροντος από τις ηγεσίες, με τις διάφορες πρόχειρες
θεσμικές πρωτοβουλίες τους, συνήθως περιπλέκουν την κατάσταση παρά την επιλύουν. Το
βάρος των προβλημάτων είναι πλέον αβάσταχτο και δυσεπίλυτο αν δεν παρθούν γενναίες
αποφάσεις. Μέσα στο απόλυτο σκότος της τροικανής επέλασης, προσπαθήσαμε να δούμε
λίγο φως στην αλλαγή της διακυβέρνησης. Μέχρις στιγμής πάντως το μόνο που αντικαθίσταται
είναι το τροικανό σκότος, από το σκότος των θεσμών. Το φως εξακολουθεί να αγνοείται μαζί με
την υλοποίηση υποσχέσεων, που κανείς από εμάς δεν ξεχνά. Περιμένουμε ακόμα την
θεσμοθέτηση της πλήρης δικαίωσης των μισθών μας, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ.

Περιμένουμε τη διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ με την κατάργηση των μνημονιακών νόμων περί
ένταξης στο ΕΤΕΑ και των περικοπών μέσω ρητρών μηδενικών ελλειμάτων και αξιόμαχου.
Περιμένουμε την επίλυση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού, περιμένουμε
την θωράκιση του Πυροσβέστη με την εξασφάλιση μέσων, αλλά και κανόνων υγείας και
ασφάλειας.
Περιμένουμε εκσυγχρονισμό δομών και θεσμικών κειμένων όλης της εσωτερικής ζωής του
Π.Σ. Περιμένουμε πραγματικό ενδιαφέρον για τον Πυροσβέστη, για να μπορεί με τη σειρά
του να εγγυάται την πολιτική προστασία της χώρας.
.
Η Ένωσή μας σε αυτόν το δύσκολο εργασιακό πεδίο που διαμορφώθηκε προσπάθησε με
την παρουσία της και κυρίως με τη σοβαρότητα των θέσεων και προτάσεων της να απλώσει
ομπρέλα προστασίας στους Αξιωματικούς του Π.Σ. στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.
Στηρίξαμε τους συναδέλφους που ενεπλάκησαν νομικά για την ενάσκηση των καθηκόντων
τους.
Κάναμε παρεμβάσεις όπου διοικητικές αστοχίες έθιξαν τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Συνεισφέραμε στην ενημέρωση των συναδέλφων αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους
σύγχρονους διαύλους, μέσω της ιστοσελίδας μας, ιστολόγιου και των κοινωνικών
δικτύων.
Φτιάξαμε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που εμπλουτίζουμε με e-books
σχετικά με τα
επαγγελματικά και εργασιακά ενδιαφέροντα των
των συναδέλφων. Παράλληλα με
σεβασμό στην ιστορική μνήμη του φορέα μας, φωτίσαμε μια ιστορική στιγμή πρώιμου
συνδικαλισμού στο χώρο, προβάλλοντας τα γεγονότα της Πυροσβεστικής Σχολής του
1984 και βραβεύοντας τους πρωταγωνιστές.
Φωτίσαμε τα προβλήματα μας με συνεχείς παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, ώστε πολιτεία και
κοινωνία να είναι «διαβασμένοι» .
Τέλος πήραμε την πρωτοβουλία και μετά από σχεδόν 20 έτη από την δημιουργία της
Ένωσης, προχωρήσαμε σε καταστατικές αλλαγές, δίνοντας μια οργανωτική
επανεκκίνηση στον συνδικαλιστικό μας φορέα.
Αξιοποιήσαμε όλες τις συνεργασίες των εταίρων μας στο χώρο.
Μαζί με την ΠΟΕΥΠΣ προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε όλα τα σενάρια για την
διάσωση των Ταμείων μας και προχωρήσαμε σε κοινές παρεμβάσεις για τα κοινά
προβλήματα του κλάδου, κάνοντας απλά πράξη το αυτονόητο.
Μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία των ένστολων, συνεχίσαμε την κοινή δράση μας για να
διασφαλίσουμε τις αποδοχές μας και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα.
Τέλος συνεχίσαμε τη συμπόρευσή μας με την ΠΕΕΠΣ το πιο ζωντανό κομμάτι της
κοινωνίας και του Π.Σ. τους Εθελοντές Πυροσβέστες. Ενεργοί πολίτες που τη στιγμή
της πιο βαθιάς κρίσης συνεχίζουν να θέλουν να προσφέρουν υπηρετώντας δίπλα μας
το πυροσβεστικό καθήκον, χωρίς όμως εμείς του Π.Σ. και η πολιτεία να κάνει έστω το
ελάχιστο γι αυτούς, να τους δώσει έστω μία φόρμα, ένα κράνος και ένα ζευγάρι άρβυλα.
Αυτό είναι το καυτό και πνιγηρό περιβάλλον που καλούνται σήμερα τα στελέχη του Π.Σ.
να διαχειριστούν. Ειδικά οι Αξιωματικοί που πρέπει ταυτόχρονα να διαχειριστούν την
κρίση του μηχανισμού, την κρίση των επιχειρησιακών και διοικητικών απαιτήσεων και
ταυτόχρονα την δική τους ατομική –οικογενειακή τους κρίση,
Αυτή η πυρκαγιά είναι η πλέον δύσκολη γιατί απειλεί την ίδια μας τη ζωή.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι ώριμο και έμπειρο από τους «καλούς μας αγώνες».
Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, έχουμε την κοινωνία με το μέρος μας.
Δεν παλεύουμε μόνο για τα κεκτημένα και τα της συντεχνίας μας. Παλεύουμε για ένα
Πυροσβεστικό Σώμα, σύγχρονο και αποτελεσματικό, που να αποτελεί την ασπίδα της
πατρίδας μας από τους κίνδυνους που στοχεύουν την πολιτική προστασία της. Που
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, την περιουσία των πολιτών και τον εθνικό φυσικό πλούτο.
Και αυτήν την μάχη πρέπει να την κερδίσουμε.

Σταθερά στο δρόμο του αγώνα

Του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
Τα τρία χρόνια 2012 – 2015 αποτελούν ορόσημο στις κινητοποιήσεις του συνδικαλιστικού
κινήματος στα Σ.Α. και στις Ε.Δ.
Το 2012 οι εργαζόμενοι στα Σ.Α και στις Ε.Δ. δέχθηκαν επίθεση από την μνημονιακή
συγκυβέρνηση Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις . Οι
μεγάλες αυτές περικοπές τσαλάκωσαν το ηθικό των εργαζομένων στα Σώματα αυτά και
φτωχοποίησαν ένα μεγάλο μέρος του, θέτοντας σε κίνδυνο την προστασία και την
Ασφάλεια των Πολιτών και της Πατρίδας.
Το Δ.Σ της ΕΑΠΣ και οι περιφερειακοί του εκπρόσωποι συμμετείχαν εξουθενωτικά σε
όλες καθημερινά τις κινητοποιήσεις, πού παρόμοιες δεν έχουν επαναληφθεί.
Στο επόμενο διάστημα 2013, παρόλο ότι οι μνημονιακές πολιτικές έδεναν θηλιά στο λαιμό
των εργαζομένων, το σ.κ σίγασε ξαφνικά για λόγους πού ο καθένας από εσάς μπορεί να
υποθέσει, κάποιοι βέβαια μιλούσαν για συμβιβασμό συνδικαλιστών με την τότε Πολιτική
Ηγεσία.
Η ΕΑΠΣ τον Ιούνιο του 2014 βλέποντας τον εφησυχασμό και την απραξία του σ.κ παρόλα
την μεγαλύτερη ληστεία πού επιτελέστηκε στα Ασφαλιστικά μας Ταμεία, συγκάλεσε
σύσκεψη στα γραφεία της με την συμμετοχή Ομοσπονδιών - Ενώσεων των Σ.Α και των
Ε.Δ. με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος για κινητοποιήσεις. Δυστυχώς όμως εκτός από τις
ετήσιες κινητοποιήσεις κατά την διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως στην Θεσσαλονίκης, οι
οποίες ήταν μικρές σε συμμετοχή από τους εργαζόμενους , δεν υπήρχαν ουσιαστικές
αντιδράσεις στις εφαρμοζόμενες πολιτικές.
Με τεκμηριωμένες προτάσεις το Δ.Σ της Ε.Α.Π.Σ συμμετείχε ενεργά σε επιτροπές και
σε συμβούλια Επιτελικού Σχεδιασμού του Α.Π.Σ.
Η ΕΑΠΣ συμπαραστάθηκε στο αγώνα των συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης που εμπαίζονται εδώ και Χρόνια από τις Πολιτικές Ηγεσίες, με στόχο την
ομογενοποίηση του προσωπικού του Π.Σ. την πρόσληψη των επιλαχόντων Π.Π.Υ.
καθώς και την πρόσληψη των τότε (725)επιτυχόντων.
Στάθηκε δίπλα, στους επί συβάσει συναδέλφους Πυροσβέστες και συμπαραστάθηκε στα
προβλήματά τους.

Στάθηκε δίπλα στους συναδέλφους Εθελοντές του Π.Σ και προωθούσε τα αιτήματα τους.
Αναπτύχθηκε συνεργασία σε άριστο επίπεδο με το Δ.Σ της ΠΟΕΥΠΣ. και αντιμετώπισαν από
κοινού προβλήματα καθώς και συν διαμόρφωσαν κοινές θέσεις σε θεσμικά και οικονομικά
αιτήματα. Η ΕΑΠΣ στάθηκε απέναντι στην προσπάθεια διάλυσης του ΤΕΑΠΣΑ το
2014 αντιδρώντας στις εκβιαστικές λύσεις ΕΤΕΑ η Επαγγελματικά Ταμεία. Συμμετείχε
ουσιαστικά με τους εκπροσώπους της, στο Δ.Σ. του Ταμείου και αντέδρασε σθεναρά σε
πολιτικές νέων περικοπών - μειώσεων συντάξεων και αύξησης των εισφορών.
Η ΕΑΠΣ εκεί που αμφιταλαντεύτηκε ήταν στη στάση της σχετικά με το ν. 4249/2014 για την
δήθεν Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμό του Π.Σ. που δυστυχώς δεν είχε Πολιτικό
Προσανατολισμό.Στάθηκε δίπλα ηθικά και οικονομικά στους συναδέλφους Αξ/κούς πού
διώχτηκαν ποινικά για τα Εναέρια Μέσα και όχι μόνο.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Πολιτικής Ηγεσίας στις αρχές του 2015, του
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης κ. Πανούση και του Γ.Γ. Τάσου
Μαυρόπουλου με τις συναντήσεις πού είχε μαζί τους, και αποδείχτηκε ότι υπάρχει η Πολιτική
βούληση για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε να συμμετέχει ενεργά στις επιτροπές για
την αλλαγή του Π.Δ. για τις κρίσεις και προαγωγές του Π.Σ. με αποκλειστική θεματολογία
Κριτήρια και Μοριοδότηση, την αλλαγή του Π.Δ. για τις μεταθέσεις, με εκπόνηση νέου
Οργανογράμματος του Π.Σ, στην δημιουργία νέου βαθμολογίου για τους συναδέλφους
Πυροσβέστες.
Η ΕΑΠΣ θα συνεχίσει τον αγώνα:
Για την πρόσληψη όλων των επιλαχόντων συναδέλφων Π.Π.Υ.
Για την Ομογενοποίση του προσωπικού του Π.Σ. με την ένταξη στο Μόνιμο
προσωπικό των συναδέλφων Π.Π.Υ.
Για την απασχόληση των επί συμβάσει συναδέλφων Πυροσβεστών σε ετήσια βάση
τόσο στο κατασταλτικό έργο όσο και στο τομέα της πρόληψης.
Για αξιοκρατικό σύστημα στις κρίσεις και προαγωγές των Αξ/κών του Π.Σ.
Για την αναμόρφωση του Π.Δ σχετικά με τον Κανονισμό μεταθέσεων και την
διαμόρφωση νέου οργανογράμματος του Π.Σ.
Για άμεση εφαρμογή των προσλήψεων στο Π.Σ με το δικαιότερο σύστημα των
Πανελληνίων.
Για την Ουσιαστική αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε Προσωπικό και
μέσα, καθώς και της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας με την δημιουργία
Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας.
Για την θωράκιση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων με
δημιουργία Ανεξάρτητου Ταμείου του Π.Σ. με την εγγύηση του δημοσίου.
Την θεσμοθέτηση των Επιτελικών – Διοικητικών Αξ/κών με σκοπό την εξειδίκευση
στο Π.Σ.
Την εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε για την πλήρη αποκατάσταση του
ένστολου προσωπικού.
Την κατάθεση νέου Νόμου με σκοπό και στόχο την ουσιαστική Αναβάθμιση και
αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας και του Π.Σ μετά από διάλογο και
συμμετοχή των αρμόδιων φορέων.
Νομική θωράκιση των συναδέλφων Αξ/κών.
Εκπόνηση Π.Δ για την Υγιεινή και Ασφάλεια στις Πυροσβεστικές επιχειρήσεις.
Η ΕΑΠΣ θα είναι παρόν και θα κρίνει θετικά ότι ουσιαστικό προωθείται, θεσμικό –
οικονομικό, με στόχο την αναβάθμιση των θεσμών στην Π.Π. και στο Π.Σ, αλλά
ταυτόχρονα θα είναι απέναντι σε τυχόν Πολιτικές και συμφωνίες με τους δανειστές της
Χώρας πού θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της ασφάλειας και της προστασίας
του Πολίτη και του κράτους .
Ο αγώνας συνεχίζεται!!!!!!!!!!!!

Η παρέμβαση του Προέδρου της ΠΟΕΥΠΣ Δημήτρη Σταθόπουλου

Η χρονιά που πέρασε σημαδεύτηκε από πολιτικές ανακατατάξεις με μεγάλες χρονικές
περιόδους αβεβαιότητας που βιώσαμε, έχοντας δυστυχώς χειροτερέψει τα προβλήματα σε
όλους τους τομείς, αφού σχεδόν τα πάντα εξαρτώνται από την οικονομική πραγματικότητα στον
τόπο μας.
Τα μεγάλα προβλήματα που διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια στον εργασιακό μας χώρο,
είτε λιμνάζουν στην αναποφασιστικότητα των ηγεσιών που εναλλάσσονται, είτε χειροτερεύουν
εξαρτώμενα άμεσα από τις μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες που έχουν προκύψει.
Εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα συνεχίσαμε την αγωνιστική μας δράση και προσπαθήσαμε
με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε ότι έχουμε επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια, κινούμενη σε ένα
περιβάλλον τεράστιων δυσκολιών, με λογική συγκράτησης και ελέγχου των ισοπεδωτικών
πολιτικών που προσπαθούν να μας επιβάλουν σε όλα τα επίπεδα μέσα στο οποίο
αγωνιστήκαμε.
Απέναντι σε όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και της Ε.Α.Π.Σ. έχοντας
ως απώτερο στόχο την προώθηση όλων των εργασιακών ζητημάτων που απασχολούν τον
κλάδο μας και έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, εργαστήκαμε αδιάκοπα με στόχο να
αναδείξουμε τα προβλήματα και να απαιτήσουμε λύσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυσκολίες του αγώνα μας και
κυρίως το «εχθρικό περιβάλλον» μέσα στο οποίο αγωνιστήκαμε, δικαιούμαστε να
υποστηρίζουμε ότι καταφέραμε αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα
Πιστεύουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και της Ε.Α.Π.Σ. προσπάθησε με
πνεύμα ενότητας και σύμπνοιας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, πορεύτηκε με την
πεποίθηση και την ελπίδα ότι μπορεί να πετύχει στα συνδικαλιστικά καθήκοντα χωρίς να
διαψεύσει τις προσδοκίες σας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια συντονίσαμε τα βήματά μας για την από κοινού αντιμετώπιση των
οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σαν υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σταδιακά ξεπεράσαμε τις ανούσιες αγκυλώσεις του παρελθόντος που δυσκόλευσαν τις
προσπάθειες για κοινό αγώνα.
Αγκυλώσεις που καλλιεργήθηκαν μέσα από την αυτοματοποιημένη μεταφορά του
υπηρεσιακού κλίματος και νοοτροπίας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, με στόχο να
παρεμποδίσουν την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς της αντιπάλεψε με σφοδρότητα
διχαστικές αντιλήψεις που στηρίζονταν στην αντιπαράθεση ανωτέρων-κατωτέρων.
Οριοθετήσαμε και θωρακίσαμε την κοινή δράση όλων των υπαλλήλων του Σώματος μέσα από
τις Ενώσεις που συμμετέχουν στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. χωρίς καμία διάκριση.
Όλα τα παραπάνω
πρέπει συνεχώς να τα έχουμε κατά νου. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς σήμερα που έχουμε
τόσα κοινά θέματα να αντιμετωπίσουμε, κάποιοι σε υπηρεσιακό επίπεδο καλλιεργούν με
ιδιαίτερη ένταση αυταρχικές λογικές στις σχέσεις ανωτέρων – κατωτέρων που αναπόφευκτα
δημιουργούν αντιπαραθέσεις με αντανάκλαση στο συνδικαλιστικό επίπεδο.

Και αυτό είναι κάτι που πρέπει καθημερινά να εργαζόμαστε από κοινού
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι που το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να υπερβεί
τις αδυναμίες του και να σταθεί στο ύψος της εποχής μας.
Τα προβλήματα στο χώρο μας, στο Πυροσβεστικό Σώμα, και εννοώ τα κοινά προβλήματα,
αυξάνονται και πληθύνονται, λόγω της μνημονιακής πολιτικής και των περικοπών που
συνεχίζονται.
Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες της εποχής γεννούν και νέα προβλήματα που πρέπει να
μελετηθούν και να δοθούν πειστικές απαντήσεις.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
H αντιπυρικής περίοδος με την βοήθεια και του καιρού πηγαίνει μια χαρά. Σ΄ όλους μας
κυριαρχεί ο προβληματισμός, η αγωνία αλλά και η θέληση να ανταποκριθούμε στην δύσκολη
αποστολή μας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ρωτάμε όμως:
ΜΕ ΤΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ;
Με υπαλλήλους που δεν έχουν δεύτερη στολή να αλλάξουν και δεν τους έχουν διατεθεί μέσα
ατομικής προστασίας;
Με προσωπικό τριχοτομημένο και με τους Π.Π.Υ. να ψάχνουν την τύχη τους ;
Με απογοητευμένους εθελοντές ;
Με τα πεπαλαιωμένα οχήματα που ούτε λάστιχα δεν αλλάζονται;
Με την εν γένει κακή κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού;
Με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που πετάνε χάρη στην παλληκαριά των πιλότων τους και τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες των τεχνικών τους;
Χωρίς την στοιχειώδη ξεκούραση και διοικητική υποστήριξη στη μάχη της φωτιάς;
Χωρίς κανένα αντάλλαγμα για τις χιλιάδες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής
εργασίας, χαμένα ρεπό και άδειες; Με παράνομες επιφυλακές;
Με χορηγίες ιδιωτών πασχίζουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε είδη γραφείου, διαφόρων
υλικών και το πιο σημαντικό είναι σε ελαστικά οχημάτων αφού οι φθορές τους συνιστούν άμεσα
κίνδυνο για την ζωή μας.
Γνωρίζουμε ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος συνδέεται με τους
πόρους που διατίθενται και είναι γνωστό ότι οι πόροι αυτοί χρόνο με το χρόνο μειώνονται.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι,
Έχουμε καθήκον και υποχρέωση να βρισκόμαστε πάντα μπροστά από τα γεγονότα και ποτέ
πίσω από αυτά και πρώτη και κύρια υποχρέωσή μας είναι να αγωνιζόμαστε σε καθημερινή
βάση για τη σφυρηλάτηση της ενότητας των συναδέλφων.
Είμαστε λοιπόν εδώ παρόντες στις επάλξεις, με πλήρη συνείδηση του ρόλου των δυσκολιών
και της αποστολής που μας έχετε αναθέσει και σας δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι
προσπάθειές μας θα συνεχιστούν με αμείωτο πάθος και την επόμενη χρονιά για την προώθηση
των θεσμικών – οικονομικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων αλλά και για να αποκτήσουμε
ξανά όσα μας αφαίρεσαν βίαια και ετσιθελικά.
Είναι χρέος μας να καλύψουμε το «χαμένο έδαφος», «έδαφος» που χάθηκε όχι με δική μας
ευθύνη. Δεν υποστηρίζουμε ότι είμαστε τέλειοι. Υποστηρίζουμε όμως ότι ποτέ δεν πρόκειται να
σας πουλήσουμε, να κάνουμε παζάρια πίσω από την πλάτη των υπαλλήλων του Σώματος και
να βάλουμε το προσωπικό συμφέρον πάνω από το συλλογικό.
Πιστεύουμε στην συλλογική δράση, στην ανταλλαγή απόψεων ακόμα και των πιο
διαφορετικών με στόχο τη σύνθεσή τους, στην ενότητά μας.
Σας καλούμε
Να το συνεχίσουμε γιατί αποδίδει.
Προτείνουμε
Κοινές Συσκέψεις και Συναντήσεις των Δ.Σ. μας.
Κοινές Συναντήσεις με Υπηρεσιακούς παράγοντες και την πολιτική ηγεσία.
Συνέχιση της μελέτης των κοινών προβλημάτων.

..
Η παρέμβαση του Γεν. Γραμματέα της ΠΕΕΠΣ Δημήτρη Ζέρβα
.

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων,
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, Αγαπητό Προεδρείο, Αγαπητοί Αξιωματικοί
Εκ μέρους του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης
Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος χαιρετίζουμε το 19ο Συνέδριο της Ένωσης Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος και ευχαριστούμε το προεδρείο για την πρόσκλησή μας σε αυτό.
Η χώρα μας για περισσότερο από 5 χρόνια βρίσκεται σε μια παρά πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Όλοι οι εργαζόμενοι Έλληνες έχουν υποστεί τέτοια απογύμνωση εργασιακών δικαιωμάτων και
τέτοια οικονομική αφαίμαξη που δεν πάει άλλο, στο όνομα μιας αμφιβόλου επερχόμενης
ευημερίας και ανάκαμψης. Το Πυροσβεστικό Σώμα ως ένας από του κύριους πυλώνες
προστασίας του πολίτη, μαζί με τα άλλα Σώματα Ασφαλείας, έχει επιφορτιστεί με ένα τεράστιο
έργο που πλέον όμως όσο περνάει ο καιρός δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως όλα τα σύγχρονα
πυροσβεστικά σώματα. Ο Έλληνας πολίτης περιμένει τον πυροσβέστη και το προσωπικό των
άλλων Σωμάτων να είναι δίπλα του την στιγμή που τον έχει ανάγκη και αυτό δεν είναι πλέον
βέβαιο ότι θα μπορέσει να το κάνει όσο φιλότιμο και να έχει. Τα λάστιχα των οχημάτων δεν
αγοράζονται με φιλότιμο, τα οχήματα δεν επισκευάζονται με το φιλότιμο, τα ανταλλακτικά των
αεροπλάνων πυρόσβεσης και των οχημάτων δεν αγοράζονται με φιλότιμο. Πόση δύναμη
μπορεί να παρέχει το φιλότιμο ώστε να δουλεύει κάποιος ακατάπαυστα 8ωρα?
Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης τα στελέχη των κυβερνήσεων προσθέτανε στους λόγους τους,
ότι είναι ανάγκη ο κάθε πολίτης να βάλει πλάτη και να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στη
σωτηρία της πατρίδας επικαλούμενοι την αγάπη, τη μεγαλοψυχία, την αλληλεγγύη και την
αλληλοϋποστήριξη. Οι Έλληνες είναι φιλότιμος λαός και διαχρονικά έχουν βάλει πλάτη πολλές
φορές. Πάνω σε αυτές τις αρχές το εθελοντικό πυροσβεστικό προσωπικό προσφέρει τις
υπηρεσίες του, πάνω από 17 χρόνια, έχοντας βάλει πλάτη με εκατοντάδες χιλιάδες ώρες
εργασίας, όχι μόνο για την υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά για να μπορεί το
Σώμα αυτό να βρίσκεται δίπλα στο συνάνθρωπο τη δύσκολη στιγμή. Το έργο αυτό έχει
αναγνωριστεί από δεκάδες πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες, από το σύνολο σχεδόν
των συνδικαλιστικών δυνάμεων του Σώματος και κυρίως από το ίδιο το προσωπικό. Πριν από
1,5 χρόνο ιδρύθηκε ο εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός Ευρώτα και σήμερα στελεχώνεται
από 45 εθελοντές πυροσβέστες. Η λειτουργία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του
Σταθμού. Πιο συγκεκριμένα:
Μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος επέμβασης του Πυροσβεστικού Σώματος στην ευρύτερη περιοχή
στα διάφορα συμβάντα που καλείται.
Μειώθηκαν σημαντικά καιόμενες εκτάσεις.
Τουλάχιστον 35 συμβάντα αντιμετωπίστηκαν άμεσα και χωρίς την ανάγκη παρουσίας
δυνάμεων από την Π.Υ. Γυθείου να κληθούν σε επιφυλακή.

Αυτά σε οικονομικό και εργασιακό επίπεδο είχε ως αποτέλεσμα: Τη σημαντική μείωση των
εξόδων κίνησης των πυροσβεστικών δυνάμεων της Π.Υ. Γυθείου, την αποφυγή υπερεργασίας
του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και την μεγάλη μείωση των οφειλόμενων
αδειών και ρεπό των υπηρετούντων πυροσβεστών στην Π.Υ. Γυθείου.
Στην Κάλυμνο ο εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός επεμβαίνει σχεδόν κάθε 3 ημέρες σε
κάποιο περιστατικό χωρίς κανένα κόστος για το Πυροσβεστικό Σώμα ενώ πριν από την ίδρυση
του έπρεπε να ταξιδέψουν πυροσβεστικές δυνάμεις ακτοπλοϊκώς από την Κω.
Το ίδιο ισχύει και για το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας όπου είχαμε την κατακόρυφη
μείωση στη μετακίνηση δυνάμεων από την Π.Υ. Λαυρίου.
Γενικότερα, στις επαγγελματικές πυροσβεστικές υπηρεσίες πολλοί εθελοντές συνάδελφοι,
ανάμεσα τους οικογενειάρχες, άνεργοι και εργαζόμενοι των 400 ευρώ, καλούνται να βάλουν
πλάτη και να εκτελέσουν βάρδιες κυρίως νύχτα, Κυριακές και αργίες όπου υπάρχει πρόβλημα
μειωμένης στελέχωσης. Και το κάνουν ευχαρίστως.
Όλα αυτά αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη που επιφέρουν οικονομία δυνάμεων και πόρων για το
Πυροσβεστικό Σώμα και το Κράτος. Κι όμως κάποιοι αρνούνται να τα δουν.
Έχουν περάσει 3 χρόνια και ακόμα εκκρεμεί η έκδοση της Απόφασης Αρχηγού για την
συγκρότηση της επιτροπής λειτουργίας του λογαριασμού αλληλοβοήθειας των εθελοντών
πυροσβεστών.
Πλησιάζουμε τα 4 χρόνια που δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το καθορισμό των
ΜΑΠ.
Σε λιγότερο από 12 μήνες θα εφαρμοστεί η νέα διαδικασία για την κατάταξη πυροσβεστών στο
ΠΣ μέσω πανελληνίων εξετάσεων και δεν υπάρχει καμία ενέργεια σχετικά με την καθιέρωση
ειδικής κατηγορίας 10% για τη συμμετοχή των εθελοντών πυροσβεστών στις πανελλήνιες
εξετάσεις.
Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός έστω για την σταδιακή προμήθεια ανά είδος των Μέσων
Ατομικής Προστασίας και πρωτίστως στολών για το εθελοντικό πυροσβεστικό προσωπικό των
2 τελευταίων εκπαιδευτικών σειρών το οποίο κάθεται στους σταθμούς και βλέπει τις εξόδους να
φεύγουν. Και τα τέσσερα παραπάνω αποτελούν προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ.
Επιπρόσθετα…
Τι κόστος έχει η είσοδος των εθελοντών πυροσβεστών στα στρατιωτικά νοσοκομεία όπως
ισχύει και για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό?
Οι Έλληνες εθελοντές πυροσβεστικές κάνουν το καθήκον τους κάθε μέρα και το μόνο που
ζητάνε είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας και η ικανοποίηση των θεσμικών αιτημάτων που δεν
έχουν απολύτως κανένα κόστος.
Από αυτό το βήμα λοιπόν θα θέλαμε να καλέσουμε τόσο τον κ. Υπουργό όσο και τον κ. Γενικό
Γραμματέα να κάνουν και αυτοί το καθήκον τους κάνοντας πράξη τα λόγια υποστήριξης και
αναγνώρισης του έργου των εθελοντών πυροσβεστών με την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων,
όπως και οι ίδιοι αναγνωρίζουν, αιτημάτων αλλά και προεκλογικών τους δεσμεύσεων.
Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις διεργασίες του Συνεδρίου σας και
δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες και δίπλα στους αγώνες σας για ένα καλύτερο
Πυροσβεστικό Σώμα.
.

ΠΑΡΕΒΑΣΕΙΣ
Ø Την 5/7/2014 παρέμβαση προς τον
Υπουργό Δημ. Τάξης για τα προβλήματα
της αντιπυρικής περιόδου.

Ø Την 20/8/2014 ανοικτή επιστολή προς
τον Υπουργό Απασχόλησης για το
ΤΕΑΠΑΣΑ
Ø Την 29/8/2014 παρέμβαση για τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Ø Την 30.8/2014 εκ νέου παρέμβαση για
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Ø
Την
1/9/2014
κάλεσμα
συγκέντρωση στη ΔΕΘ

Ø Την 15/7/2014 ενημερωτική παρέμβαση
για ΤΕΑΠΑΣΑ
Ø Την 17/7/2014 ενημερωτική παρέμβαση
για προσφυγές ΣτΕ
Ø Την 18/7/2014, παρέμβαση προς την
WIND για την αύξηση των τιμών στα κινητά
τηλέφωνα.
Ø Την 22/7/2014, συμμετοχή στην τιμητική
τελετή – χρέους στον Καρέα για τους ήρωες
Πυροσβέστες

για

Ø
Την
3/9/2014
παραιτήσεις
επροσώπων ΕΑΠΣ από το ΤΕΑΠΑΣΑ
Ø Την10/9/2014 πρόταση για το ΣΕΠΑΛ
Ø Την 25/9/2014 παρέμβαση για τις
ασύρματες επικοινωνίες του Π.Σ.
Ø Την 25/9/2014 παρέμβαση για το
σχεδιαζόμενο μισθολόγιο
Ø Την 1 και 7/10/2014 ενημέρωση για
πρωτοβουλίες για ΤΕΑΠΑΣΑ
Ø Την 18/10/2014 φυλλάδιο για τον ιό
Εμπολα.
Ø Την 27/3/2015 παρέμβαση για τις
κρίσεις και προαγωγές αξιωματικών
2015
Ø Την 30/3/2015 παρέμβαση για τις
συκοφαντικές ανωνυμογραφίες

Ø Την 30/7/2014 συνέντευξη του
Προέδρου ΕΑΠΣ στο Kontra

Ø Στις 1/5/2015 ανοικτή επιστολή για τα
προβλήματα
της
αντιπυρικής
προστασίας και ανακοίνωση για την
εργατική πρωτομαγιά
Ø Στις 7/5/2015 συναντήσεις με τον
Αρχηγό Π.Σ. και Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας.
Ø Στις 2/6/2015 παρέμβαση για τις
επιτροπές εργασίας του Α.Π.Σ.

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ
ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΕΑΠΣ
ΠΟΕΥΠΣ
Ø Την 24-7-2014 παρέμβαση για το
ΤΕΑΠΑΣΑ
Ø Την 26-7-2014 παρέμβαση για την
επικουρική
ασφάλιση
και
το
ΤΕΑΠΑΣΑ

Ø Την 28/7/2014 αναλαμβάνεται
πρωτοβουλία
για
την
μη
αποκατάσταση πλήρους των μισθών
σύμφωνα με την απόφαση ΣΤΕ.
ØΤην 2/8/2014 γίνεται παρουσίαση
των
Προέδρων
στην
αρμόδια
επιτροπή της Βουλής

Ø Την 21/9/2014 και 23/9/2014
παρεμβαεις – ενημερώσες για το
ΤΕΑΠΑΣΑ

Ø Την 23/9/2014
συνάντηση με
στελέχη τμήματος ενστόλων ΣΥΡΙΖΑ
Ø Στις 31/3/2015 συμμετοχή στο
Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού για
το ΣΕΠΑΛ
Ø Στις 3/4/2015 παρέμβαση για τη
σχεδιαζόμενη
υπαγωγή
του
Υπουργείου μας στο αντίστοιχο της
Δικαιοσύνης
Ø Στις 19/4/2015 παρέμβαση για την
εμπλοκή του Π.Σ. σε επιχειρήσεις
καταστολής

Ø Την 7/8/2014 γίνεται παράσταση
διαμαρτυρίας στον κ.Αρχηγό για τις
τροποποιήσεις
του
Κανονισμού
Μεταθέσεων.

Ø Στις 4/6/2015 παρέμβαση για τη νέα
ρύθμιση για τα οδοιπορικά
Ø Στις 6/6/2015 παρέμβαση για το
ΤΕΑΠΑΣΑ

Κοινή συμπόρευση με τους
συναδέλφους ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ.
Ø Την 1/7/2014 παρέμβαση για τη
συμόρφωση της Κυβέρνησης στην
απόφαση ΣτΕ για μισθούς ενστόλων
Ø Την 22/07/2014
δίνεται κοινή
συνέντευξη τύπου για τα μισθολογικά και
την απόφαση ΣΤΕ για τους μισθούς των
ενστόλων

Ø Την 5/9/2014 ένστολη συγκέντρωση
στη ΔΕΘ
Ø Την 30/9/2014 κοινή σύσκεψη για το
ασφαλιστικό
Ø Την 1/10/2014
συνάντηση με
Υφυπουργό Εργασίας Α. Μπέζα

Ø Την 28/7/2014 γίνεται παράσταση
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών.
Εμπλοκή με δυνάμεις τάξης.

Ø Την 23/10/2014 παρέμβαση για
ΤΕΑΠΑΣΑ
Ø Την 6/3/2015
ΤΕΑΠΑΣΑ

παρέμβαση

για

Ø Την 10/3/2015
ΤΕΑΠΑΣΑ

παρέμβαση

για

Ø Την 18/6/2015 συνάντηση με την
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
Ø Την 29/7/2014 γίνεται συνάντηση με τον
Πρόεδρο του ΣτΕ

Ø Την 5/9/2014 ένστολη συγκέντρωση
στη ΔΕΘ

Ø Την 7-8-2014 πραγματοποιείται ένστολη
κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας.

Ø Την 30/9/2014 κοινή σύσκεψη για το
ασφαλιστικό
Ø Την 1/10/2014
συνάντηση με
Υφυπουργό Εργασίας Α. Μπέζα

Ø
Την
29/8/2014
συγκέντρωση στη ΔΕΘ

κάλεσμα

για

Ø Την 29/8/2014 ανοικτή επιστολή προς κ.
Πρωθυπουργό
Ø Την 22/9/2014 κοινή σύσκεψη για το
ΤΕΑΠΑΣΑ
Ø Την 24/10/2014 παρέμβαση για το
ΤΕΑΠΑΣΑ
Ø Την 06/11/2014 συνάντηση με Αν.
Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταικούρα

Ø Την 23/10/2014 παρέμβαση για
ΤΕΑΠΑΣΑ
Ø Την 6/3/2015
ΤΕΑΠΑΣΑ

παρέμβαση

για

Ø Την 10/3/2015
ΤΕΑΠΑΣΑ

παρέμβαση

για

Ø Την 18/6/2015 συνάντηση με την
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ
1984

Τιμητική εκδήλωση μνήμης διοργάνωσε η ΕΑΠΣ στις 26/2/2015. Κεντρική στιγμή της,
ήταν η συμβολική βράβευση των τεσσάρων τότε Δοκίμων Αξιωματικών που το 1984
αποτάχθηκαν από το Π.Σ. για τη συμμετοχή τους στην αντίδραση που σημειώθηκε
τότε στην Πυροσβεστική Σχολή, ενάντια στη σχεδιαζόμενη συγχώνευση του Π.Σ. στην
ΕΛ.ΑΣ.
Επρόκειτο για τους τότε Δοκ. Ανθυποπυραγούς Απόστολο Γεροκώστα, Ιωάννη
Ανδρέου, Ιωάννη Ανδρέου, Παναγιώτη Τζανέτο, Παύλο Λάππα.

.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Με τον Αν Υπουργό Προστασίας Πολίτη κ. Ι.
Πανούση

Με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Β. Κικίλια

Με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.
Α. Μαυρόπουλο.
Στην τελετή χρέους για τον ήρωα
Πυροσβέστη Μπόσινα Ανδρέα

Με τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Β.Παπαγεωργίου

Με τους Προέδρους των σωματείων της
ΕΛ.ΑΣ στην τιμητική τελετή για τον ήρωα
αστυνομικό Νεκτάριο Σάββα.

Με τους Προέδρους της ΠΟΕΥΠΣ και της ΠΕΕΠΣ

Με την πυροσβεστική ηγεσία των Π.Υ.
Δυτικής Ελλάδος

Με τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας κ Αποστ.
Κατσιφάρα
Με τον Πρόεδρο της ΠΕΕΠΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Το περιοδικό της ΕΑΠΣ συνεχίζει την
πορεία του ψηφιακά μέσα από την
ιστοσελίδα www.eaps.gr

Εξειδικευμένες εκδόσεις της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.
Συνεχίστηκε με συνεχή και τακτικό ρυθμό η έκδοση e-book επαγγελματικού και
συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που φιλοξενείται στην
ιστοσελίδα της ΕΑΠΣ.

OI ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η φωνή της ΕΑΠΣ πέρασε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία στα
φλέγοντα
προβλήματα του Π.Σ.

OI ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η φωνή της ΕΑΠΣ πέρασε στον έντυπο τύπο, προκειμένου να
ευαισθητοποιήσει την κοινωνία στα φλέγοντα προβλήματα του Π.Σ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

