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το κοινωνικό αγαθό της
πολιτικής προστασίας
Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας που έπληξε την
χώρα μας και ιδιαίτερα την πρωτεύουσα, ανέδειξε για πολλοστή φορά τις υπερπροσπάθειες των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα,
όπου με συνέπεια, επαγγελματισμό και διάθεση για προσφορά στα όρια του κινδύνου, επιχειρούν όπου κληθούν, για να προστατέψουν
τη ζωή και την περιουσία των συμπολιτών μας.
Μέσω της ΕΑΠΣ έχει επισημανθεί, εδώ και
πολλά χρόνια, προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι
το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη δομή της οίκησης,
την ανθρώπινη αμέλεια, αλλά και την υστέρηση
της πολιτείας, να παρέμβει ουσιαστικά, αυξάνει
την επικινδυνότητα της κοινωνίας μας, εκθέτοντας υπέρμετρα τους συμπολίτες μας στην καταστροφή και τις απώλειες.
Οι γονατισμένοι από τα μνημόνια, συμπατριώτες μας, βλέπουν το εναπομείναν βιός τους να
εκτίθεται στην καταστροφική μανία των φυσικών φαινομένων, το μεν καλοκαίρι να απειλείται από τις πύρινες φλόγες, το δε χειμώνα από
τη σφοδρή κακοκαιρία. Το χειρότερο βέβαια
σε αυτήν την αλυσίδα των τρωτοτήτων είναι η
απώλεια των ανθρώπινων ζωών.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και επαγγελματικά και με αυταπάρνηση να πράττει το καθήκον
του, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνο του
το σύνολο των αποτελεσμάτων των κινδύνων
αυτών. Η Προστασία τόσο της λειτουργίας του
κράτους, όσο της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές
και λοιπές καταστροφές, αλλά και η προστασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των
υποδομών της χώρας από τις συνέπειες των
καταστροφών χρειάζεται τη συνέργεια και συνεπιχείρηση του συνόλου των δημοσίων φορέων και των πηγών ισχύος του κράτους. Στο ίδιο
πλέγμα αναγκαία είναι η συνδρομή των εθελοντών, αλλά και του συνόλου των πολιτών που
πρέπει με ευθύνη της πολιτείας, να γνωρίζουν
τις βασικές οδηγίες της πρώτης απόκρισης σε
κάθε κινδυνικό παράγοντα.

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ
http://stamoylis.blogspot.com

Μετά από τόσες πληγές στην ταλαιπωρημένη
πατρίδα μας, δεν έχουμε την “πολυτέλεια” για
άλλες καταστροφές. Το συνολικό πλέγμα διαχείρισης του κοινωνικού αγαθού της Πολιτικής
Προστασίας της πατρίδας μας και του λαού μας
πρέπει να εκσυγχρονιστεί ταχύτατα, με ευρωπαϊκά πρότυπα.
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Σε άρθρο της η σημερινή Αντιπρόεδρος της
Βουλής Χαρά Καφαντάρη, με ιδιαίτερη ευαισθησία και ειδίκευση σε θέματα κλιματικών
αλλαγών και πολιτικής προστασίας, σημείωνε μεταξύ των άλλων σε σχετικό της άρθρο:
“Εάν θυμηθούμε τους σεισμούς της Κεφαλονιάς, τις πλημμύρες στη Δυτική Αθήνα,
καθώς και τις δασικές πυρκαγιές, η αναγκαιότητα δημόσιας διαβούλευσης για την
αναβάθμιση του θεσμού και τουλάχιστον την
εναρμόνισή του και προσαρμογή του στα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι περισσότερο από
απαραίτητη. Σημειώνουμε ότι στη Μ. Βρετανία και την Ιταλία η Π.Π. υπάγεται απευθείας
στον πρωθυπουργό, ενώ σε Γαλλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία,
Πολωνία, Γερμανία, Αυστρία στο υπουργείο
Εσωτερικών. Το μοντέλο υπαγωγής της Π.Π.
στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη είναι ελληνική πρωτοτυπία.
Η παρουσία του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας και ο συντονισμός δράσεων και
αρμόδιων φορέων με εντολή του, όπως και
στις πλημμύρες της Ηπείρου τον χειμώνα,
αλλά ακόμη και η παρουσία του τ. πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά πέρσι στην Κεφαλονιά, συνηγορούν στην ανάγκη αναβάθμισης
και επανεξέτασης του θεσμού ως προς την
υπαγωγή του στην κεντρική διακυβέρνηση. “
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κοινό πλαίσιο διεκδικήσεων των ασφαλισμένων
Εκτός από τις δυσμενείς εξελίξεις στο πυροσβεστικό επικουρικό μας ταμείο, δυστυχώς
παρόμοια εικόνα εξελίσσεται τόσο στο επίπεδο
της κύριας ασφάλισης μας όσο και της πρόνοιας, ύστερα από το 3ο μνημόνιο. Οι τελευταίες δεσμεύσεις με τους δανειστές, έρχονται να
ολοκληρώσουν τον κατήφορο που ξεκίνησαν οι
αντιασφαλιστικοί νόμοι του 2010 και 2012.
Με το νέο μνημόνιο η ελληνική Κυβέρνηση δεν
αρκείται στην αποδοχή και υλοποίηση των αντιασφαλιστικών νόμων του 2010 και του 2012
που ψήφισαν οι προηγούμενες μνημονιακές
Κυβερνήσεις, που σφαγίασαν τα δικαιώματα
των εργαζομένων και συνταξιούχων και άλλαξαν τον χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης,
αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να προωθήσει και νέα μέτρα που οδηγούν σε παραπέρα μειώσεις των κύριων και των επικουρικών
συντάξεων, στην αύξηση των χρόνων εργασίας
και των ορίων ηλικίας, στη διάλυση και στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ, γίνεται
εκτίμηση ότι βασικοί στόχοι του νέου Μνημονίου για την Κοινωνική Ασφάλιση που υλοποιούνται με τα μέτρα που προωθούνται, είναι μείωση των δαπανών κατά 0,25% του ΑΕΠ το 2015
και το 1% του ΑΕΠ (1,8 δις ευρώ) για το 2016, η
επαναφορά της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος

για τις επικουρικές συντάξεις, η επιβάρυνση
των συνταξιούχων για τα ελλείμματα στο χώρο
της Υγείας και η βίαιη ενοποίηση των Ταμείων
με στόχο την ισοπέδωση των παροχών.
Μπροστά στο νέο αυτό πεδίο που διαμορφώνεται, τίθεται αναγκαία η συστράτευση των εργαζομένων στο Δημόσιο, ώστε να ενταθεί στο
κοινό διεκδικητικό πλαίσιο:

Η διασφάλιση του κοινωνικού αναδιανεμητικού χαρακτήρα της Ασφάλισης, με την
εγγύηση του Κράτους και η ακύρωση των σχεδίων μετατροπής του συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης από αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό.
- Η αποκατάσταση των απωλειών των Ταμείων
λόγω του PSI και όχι μόνο.
- Η άμεση χρηματοδότηση όλων των Ταμείων
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους.
- Να μην πραγματοποιηθεί για το ΤΠΔΥ καμία
νέα μείωση στο εφάπαξ των Δημοσίων Υπαλλήλων και να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πρόσθετοι πόροι για να καταβληθούν τα Εφάπαξ
στους δικαιούχους που καθυστερούν.
- Η άμεση χρηματοδότηση του ΜΤΠΥ και Η
επαναφορά της κράτησης 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου, που καταργήθηκε από την
προηγούμενη Κυβέρνηση.
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κυβερνητικές προγραμματικές δηλώσεις και Π.Σ.
Κατά την παρουσίαση των προγραμματικών
δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
κ. Ν. Τόσκας, για τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε:
- Θέλουμε, ιδεωδώς, Σώματα Ασφαλείας για τις
ανάγκες προστασίας του πολίτη από τις έκτακτες καταστροφές και κινδύνους μέχρι τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.
- Σε αυτά τα πλαίσια η αναδιοργάνωση, θα έχει,
μεταξύ άλλων, ως κύριο σκοπό την εξοικονόμηση προσωπικού και τεχνικών μέσων για την
αποτελεσματικότερη δράση και πρόληψη μαζί
με τον αναπροσανατολισμό της φιλοσοφίας
δράσης τους ώστε πράγματι να αντιμετωπίζεται η ακραία εγκληματικότητα και να τίθενται
υπό έλεγχο κρίσιμα περιστατικά και τομείς κινδύνου, αντί μια συνήθους αστυνομικής τάξης
ρουτίνας. Κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει
η Βουλή να συζητήσει πάνω σε ένα νέο σχέδιο
νόμου που θα επιφέρει αναγκαίες αλλαγές στο
ν. 4249/2014 αφού προηγουμένως εκτεθεί σε
διάλογο και με τα σώματα, και με τους συνδικαλιστικούς τους φορείς, και με ενδιαφερόμενους
κοινωνικούς φορείς.
- Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η υποκατάσταση
της κρατικής λειτουργίας που επιτελούν τα Σώματα Ασφαλείας από διάφορες οργανώσεις,
που δημαγωγούν απευθυνόμενες στα κακά
ένστικτα, τις καθυστερημένες νοοτροπίες, ενισχύοντας το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη
μισαλλοδοξία.
- Άλλο ο εθελοντισμός και η συνεργασία που
είναι ευπρόσδεκτη από πολίτες και κοινωνικές
οργανώσεις με ευαισθησία και ανθρωπιστική
αλληλεγγύη και άλλο η υπονόμευση του κράτους δικαίου.
- Δεν μπορούμε επίσης να κλείσουμε τα μάτια
στις οργανωμένες δημόσιες βιαιοπραγίες που
στρέφονται όχι μόνο εναντίον των αστυνομικών
δυνάμεων αλλά και κατά της περιουσίας και
των εννόμων αγαθών των Ελλήνων πολιτών,
που είναι χρέος μας να περιφρουρήσουμε.
- Με την ανακατανομή και την αποδοτικότερη
αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και του
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υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών, θα
επιτευχθεί η βελτίωση του επιπέδου προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως και με
την ενδυνάμωση της αμφίδρομης σχέσης αποδοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ του αστυνομικού προσωπικού και του πολίτη.

- Στην Πυροσβεστική απαιτείται αναδιάρθρωση
των Υπηρεσιών του Σώματος κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης με σκοπό την προσαρμογή στην γενικότερη διοικητική δομή του κράτους, τις σύγχρονες πυροσβεστικές ανάγκες,
απαιτήσεις και προδιαγραφές και λαμβάνοντας
υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και το
νέο δημοσιονομικό περιβάλλον, καθότι κατά
την εφαρμογή του Ν.4249/2014, έχουν εντοπισθεί αρκετά προβλήματα και δυσλειτουργίες τα
οποία απαιτούν θεραπεία.
- Αναγκαία είναι η αναμόρφωση του συστήματος κρίσεων των Αξιωματικών με εμπέδωση
αξιοκρατικού συστήματος κριτηρίων, αξιοποίηση των δεξιοτήτων, σύνταξη βαθμολογίου για
τους κατωτέρους αλλά και η επικαιροποίηση
του συστήματος μεταθέσεων ώστε να ενσωματωθούν οι διαχρονικές μεταβολές στην σύνθεση και στον αριθμό του προσωπικού και να
ανταποκρίνεται η κατανομή του στα σημερινά
επιχειρησιακά δεδομένα και απαιτήσεις.
- Η εισαγωγή των νέων πυροσβεστικών υπαλλήλων μέσω πανελληνίων έχει δρομολογηθεί
από το ερχόμενο εκπαιδευτικό έτος και στο
πλαίσιο αυτό δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αναβάθμιση της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας γενικότερα ώστε

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις με την
ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
και δημιουργία Εθνικής σχολής Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Ζήτημα προτεραιότητας είναι επίσης η αναβάθμιση της Γεν. Γραμμ. Πολ. Προστασίας ως
σχεδιαστικού – στρατηγικού οργάνου και του
Πυρ. Σώματος ως επιχειρησιακού βραχίονα.
Θα καλύψουμε όλα τα κενά θέσεων πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης και θα ενεργοποιήσουμε το νέο κέντρο λειτουργίας για τον ενιαίο
ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Το πρόβλημα της επάρκειας των Εναερίων
Μέσων Δασοπυρόσβεσης του Εθνικού Εναέριου Στόλου είναι εντοπισμένο και αποτυπώνεται
σε σχετικές μελέτες. Ήδη δόθηκαν οδηγίες για
σύνταξη επιχειρησιακών απαιτήσεων για την
ενίσχυση και ανανέωση του Εθνικού Εναέριου
Στόλου όταν δοθεί η δυνατότητα.
- Η Ομογενοποίηση του Προσωπικού με την
ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό
του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αναγκαία
αλλά πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Θα γίνει τριετής επέκταση του ΠΔ.125/2003 σχετικά
με την πρόσληψη των 1.500 εποχικών υπαλλήλων.
- Τις λίγες ημέρες που έχουμε στο Υπουργείο,
αποφασίσαμε και την επόμενη εβδομάδα θα
ενταχθούν τα 2 Ε/Π Super Puma και 3 ΒΚ του
ΠΣ μαζί με 5 ασθενοφόρα στο σύστημα αεροδιακομιδών, παράλληλα με τις λοιπές αποστολές
τους.

- Πρόθεση μας είναι να επιλύσουμε σύτομα
πολλά από τα χρονίζοντα προβλήματα, αλλά
για να είμαστε αποτελεσματικότεροι θα πρέπει
να εκπαιδευτούμε καλύτερα, με άρτια οργάνωση, προσήλωση και δόγμα, όπως όλο το ελληνικό κράτος, στην διαχείριση κρίσεων. Αυτό θα
επιτευχθεί με ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό
σχεδιασμό, που δεν θα αφορά μόνο το παρόν
αλλά τις επόμενες δεκαετίες.
- Εδώ χρειάζεται η συνεισφορά όλων των πολιτικών δυνάμεων, γιατί η πρόκληση της ασφάλειας, είναι εθνική και όχι κομματική υπόθεση.
Από την ανάγνωση των παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι ο βασικός κορμός της κυβερνητικής
στρατηγικής για το Πυροσβεστικό Σώμα, κινείται στο μεγαλύτερο μέρος της, στο πλαίσιο αρχών και προτάσεων που και το συνδικαλιστικό
μας κίνημα έχει στοχεύσει.
Όπως και στην πρόσφατη συνάντησή της
Ένωσής μας με τον κ. Αν. Υπουργό, εκφράσαμε, θα είμαστε αρωγοί με τις απόψεις μας και
τις προτάσεις μας στην υλοποίηση των παραπάνω, αλλά και των υπόλοιπων προβλημάτων
του πυροσβεστικού οργανισμού.
Άλλωστε κοινός στόχος αποτελεί πέρα από την
βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των συναδέλφων, η βέλτιστη αποτελεσματικότητα των
υπηρεσιών πολιτικής προστασίας που απολαμβάνουν οι συμπολίτες στην πατρίδα μας.
Αυτό που παραμένει βέβαια είναι να δούμε την
ταύτιση λόγων και έργων και σε αυτό, σε κάθε
περίπτωση οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά και συνάμα αισοόδοξοι.

τέλος στην ελεύθερη μετακίνηση των ενστόλων
Άλλη μια δυσμενή εξέλιξη φάνηκε να απειλεί την καθημερινότητα των ενστόλων, όπου
σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τους
αρμόδιους φορείς, προκύπτει ότι αναμένεται
διακοπή από 01-01-2016 της ελεύθερης μετακίνησης των αστυνομικών, των πυροσβεστών
και των λιμενικών μέσω του Ο.Α.Σ.Α., πράξη
που συνιστά μείζον σκάνδαλο και οι αρμόδιοι
υπουργοί οφείλουν να το αποτρέψουν αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους.

Στις 1 Δεκεμβρίου, συνεδρίασε η επιτροπή
Αγώνα των Σωματείων μας και εξέτασε την κατάσταση, αποφασίζοντας να ζητήσει άμεσα συναντήσεις με τους κ.κ. Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ και Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο ΔΡΙΤΣΑ,
προκειμένου να ασκήσουν τη δέουσα πίεση
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.
Γεώργιο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ για την διασφάλιση
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των απαιτούμενων κονδυλίων. Στο ίδιο πνεύμα
και για τον ίδιο σκοπό, αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση τόσο με τον προαναφερθέντα
Υπουργό Οικονομικών, όσο και με τον αρμόδιο
υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Χρήστο ΣΠΙΡΤΖΗ.
Λίγες μέρες μετά, στις 6 Δεκεμβρίου εκδίδεται
ανακοίνωση από την Επιτροπή Αγώνα, σύμφωνα με την οποία επεξηγούνται οι διάφερες
ειδήσεις για το θέμα που διακινούνται από διάφορα δημοσιεύματα, αναφορικά με την έκδοση
ΚΥΑ (6013/2/64/2015 – 2607/Β/3-12-2015) και
την επίλυση του προβλήματος της ελεύθερης
μετακίνησης των Σωμάτων Ασφαλείας εντός
Λεκανοπεδίου Αττικής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εν λόγω ΚΥΑ
αφορά την εξόφληση της τρέχουσας χρονιάς
και όχι το έτος 2016, το δε πρόβλημα της ελεύθερης μετακίνησης δυστυχώς υφίσταται ακόμα.
Στις 07-12-2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των σωματείων των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας και του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΑΣΑ, κ. Γρηγορίου Δημητριάδη,
των μελών του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου
και του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού,
με θέμα την αιφνίδια διακοπή της ελεύθερης
μετακίνησης του προσωπικού των Σωμάτων
Ασφαλείας, από 01-01-2016 εντός Λεκανοπεδίου Αττικής.
Από πλευράς τους, τόσο ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, καθώς και ο
Νομικός Σύμβουλός τους, μας ενημέρωσαν
αναλυτικά για το παραπάνω θέμα και τόνισαν
ότι είναι αλληλέγγυοι με το πρόβλημα της μετακίνησης των Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικότερα,
μας γνώρισαν ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.4337/2015, αναστέλλεται η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του Οργανισμού
αυτοδικαίως από την 01-01-2016, για όσο χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο
δεν καταβάλλει το, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου
από την πίστωση αυτή. Η εν λόγω διάταξη είναι
αυτή που απαγορεύει ρητά από 01-01-2016 την
υλοποίηση των συμβάσεων που υπογράφονται
με τα Υπουργεία μας, διότι το αντίτιμο καταβάλ-
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λονταν οποτεδήποτε μέσα στη χρήση ή στο
τέλος αυτής και όχι με την υπογραφή αυτής ή
αμέσως μετά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η υπογραφή της ΚΥΑ
την 01-12-2015 αναφορικά με τη χρήση 2015
για τους Αστυνομικούς & Πυροσβέστες.
Επίσης, μας γνώρισαν ότι οι σχετικές συμβάσεις των Σωμάτων μας, είναι έτοιμες από
πλευράς του Οργανισμού αλλά αναμένουν
τους αρμοδίους των Υπουργείων μας παράγοντες, προκειμένου να τις υπογράψουν, εφόσον
έχουν προβλεφθεί σε αυτές οι ανάλογες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του έτους 2016. Το
περιεχόμενο δε αυτών διευκρινίστηκε ότι είναι
όμοιο με την περσινή χρονιά, με τη διαφορά
όμως ότι θα χορηγηθούν στους μετακινούμενους σχετικές κάρτες. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι τα Υπουργεία μας δεν είχαν ποτέ κατά
το παρελθόν πρόβλημα στην καταβολή των
σχετικών πιστώσεων για τις μετακινήσεις μας,
αλλά δυστυχώς για τον Οργανισμό, δεν ισχύει
το ίδιο για όλα τα Υπουργεία, με αποτέλεσμα
και προκειμένου να καταστεί βιώσιμος ο Οργανισμός να οδηγηθεί στην επιβολή – ψήφιση των
ως άνω διατάξεων.
Τέλος, μας γνώρισαν ότι η εφαρμογή των ως
άνω καρτών θα μας οδηγήσει σε ασφαλέστερα
συμπεράσματα και στην εκ των προτέρων επίλυση πιθανών προβλημάτων που ενδεχομένως
προκύψουν με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου από το έτος 2017. Ύστερα από τα
παραπάνω, τα σωματεία μας θα συναντηθούν
εκ νέου με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία των
Σωμάτων μας, αλλά και με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου
να μας γνωρίσουν πότε θα υπογράψουν τις
συμβάσεις και τι μέλλει γενέσθαι με τις ανωτέρω πιστώσεις.
Την ΕΑΠΣ στην συνάντηση εκπροσώπησε το
μέλος του Δ.Σ. Γιάννης Αρτοποιός.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

ανάδειξη νέων οργάνων της ΕΑΠΣ
Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
στις 29-11-2015, για την ανάδειξη των νέων
οργάνων της ΕΑΠΣ, για το χρονικό διάστημα
2015-2018 εκλέχθηκαν αντίστοιχα για το κάθε
όργανο κατά σειρά ψήφων. Επίσης, μετά από

πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος από τις πρόσφατες εκλογές για το ΔΣ της ΕΑΠΣ, συνήλθαν
τα νεοεκλεγμένα μέλη του ΔΣ της και εξέλεξαν
το νέο Προεδρείο του, σύμφωνα με το άρθρο
11 του καταστατικού.

τακτικά μέλη ΔΣ ΕΑΠΣ
α/α
βαθμός
επώνυμο
όνομα
1 ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 AΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
4 ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5 ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΤΣΟΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΣΙΜΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΠΥΡΑΓΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
αναπληρωματικά μέλη ΔΣ ΕΑΠΣ
8 ΠΥΡΑΓΟΣ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10 ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
α/α
βαθμός
1 ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
2 ΠΥΡΑΓΟΣ
3 ΠΥΡΑΓΟΣ
α/α
1
2
3
4
5
6
7

βαθμός
ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ
AΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ

ψήφοι
354
352
341
304
246
221
187
159
111
74

εξελεγκτική επιτροπή ΕΑΠΣ
επώνυμο
όνομα
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ψήφοι
339
210
186

ΔΣ ΕΑΠΣ 2015-2018
επώνυμο
όνομα
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΜΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΣΟΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ψήφοι
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Επίσης με απόφαση του ΔΣ ορίστηκαν οι παρακάτω εκπρόσωποι - υπεύθυνοι:
Φίλιππος Παντελεάκος εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού
Αρτοποιός Ιωάννης
υπεύθυνος κινητοποιήσεων και συντονισμού των Περιφερειακών Επιτροπών και της Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων
Τσόγκας Νικόλαος
υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος στην επιτροπή του
Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας
Παππάς Αναστάσιος
Εκπρόσωποi Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της
Σταμούλης Ιωάννης
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FEU)
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επιτροπή Ειδικών Υπηρεσιών ΕΑΠΣ
α/α
βαθμός
επώνυμο
όνομα
1 ΠΥΡΑΓΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2 ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΤΣΟΧΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ψήφοι
Γραμματέας

Περιφερειακές επιτροπές ΕΑΠΣ
ΠΕΠΥΔ
βαθμός
επώνυμο
όνομα
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΡΕΓΚΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΜΠΑΤΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΘΡΑΚΗΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΠΙΠΥΡΑΓΟΣ ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΓΚΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΑΛΕΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΡΟΥΣΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΝΤΖΕΜΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΛΙΣΓΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΔΑΛΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΛΑΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΖΩΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΥΡΑΓΟΣ
ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ
ΚΟΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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το τέλος της αντιπυρικής περιόδου 2015
Με την επίσημη λήξη της δασικής αντιπυρικής
περιόδου 2015, επιβεβαιώθηκαν τα όσα είχε
επισημάνει η Ένωση μας στην ανοικτή επιστολή που είχε απευθύνει δημόσια στις 3-5-2015,
στην έναρξη της περιόδου. Ειδικότερα είχαμε
επισημάνει ότι μας προξενούσε ανησυχία η σημαντική αύξηση, από την αρχή της άνοιξης, της
εκδήλωσης αγροτοδασικών πυρκαγιών, αλλά
και η ανάπτυξη μεγάλης καύσιμης μάζας στις
αγροτοδασικές εκτάσεις. Αυτό σε συνδυασμό
με τις σημαντικές ελλείψεις του συνολικού μηχανισμού δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης. μας έκαναν να δηλώσουμε σε όλους τους
τόνους την ανησυχία μας.
Παρόλα αυτά οι Έλληνες Πυροσβέστες και φέτος, υπό το βάρος των προβλημάτων και των
ελλείψεων επιτέλεσαν με υψηλό επαγγελματισμό στο ακέραιο το καθήκον τους, αντιμετωπίζοντας τις πάνω από 6.000 αγροτοδασικές
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε όλη την χώρα
και διασφαλίζοντας με τον καλύτερο τρόπο που
μπορούσαν, ζωές, περιουσίες και τον εθνικό
φυσικό πλούτο.
Δυστυχώς όμως θα πρέπει για πολλοστή φορά
να επισημάνουμε ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να
βασίζει την πολιτική προστασία της χώρας στο
φιλότιμο, τον επαγγελματισμό και την υπερεργασία του πυροσβεστικού προσωπικού. Η πολυετή μνημονιακή καταιγίδα που σαρώνει την
πατρίδα μας έπληξε σοβαρά τον
πυροσβεστικό οργανισμό.
- Σημαντικός αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων μεγάλης ηλικίας
- Μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων του, απενεργοποιημένο εξαιτίας βλαβών και έλλειψης ελαστικών
- Τεράστια έλλειψη Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού του πυροσβεστικού προσωπικού, πολλοί
εκ των οποίων επιχειρούν πλέον
με μια στολή πυρκαγιάς τύπου
“πλένε – βάλε”.
- Συνέχιση της εγκληματικής τριχοτόμησης του πυροσβεστικού

προσωπικού, με αποτέλεσμα πάνω από το 1/3
του, να είναι μειωμένης εργασιακής αξιοποίησης, γεγονός δυσμενέστατο για την ίδια την
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του ΠΣ.
- Περιορισμένη δυνατότητα αεροπυρόσβεσης
από τα μέσα της Π.Α. με μικρή διαθεσιμότητα
εξαιτίας των γηρασμένων μέσων και του μικρού
διαθέσιμου αριθμού τους.
Με γνώμονα την παροχή όσο το δυνατόν καλύτερης και αποτελεσματικότερης παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη και την πατρίδα, περιμένουμε από την Ελληνική Πολιτεία, από αύριο
κι όλας να ενσκήψει στα προβλήματα και να τα
επιλύσει, ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα και συνολικά ο μηχανισμός δασοπροστασίας να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιπυρική
περίοδο του 2016.
Τέλος με την ευκαιρία της λήξης της αντιπυρικής περιόδου, θα πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες μας στους Εθελοντές Πυροσβέστες και
τους ενεργούς πολίτες της χώρας που δώσαν
μαζί μας την μάχη με τις καταστροφικές φλόγες.
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
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το Πυροσβεστικό Σώμα και ο μαραθώνιος δρόμος
Ελληνική πυροσβεστική παρουσία στο Μαραθώνιο της Φλωρεντίας
Ο Πυραγός Γιάννης Αρτοποιός και μέλος του
ΔΣ της ΕΑΠΣ, συμμετείχε στο Μαραθώνιο της
Φλωρεντίας, στην Ιταλία. Ο Γιάννης, επικεφαλής του Τμήματος Αθλητισμού του ΑΠΣ είχε μια
εξαιρετική συμμετοχή, καθώς με τελικό χρόνο
3 ώρες, σε ένα αριθμό 9.000 συμμετεχόντων,
στην ηλικιακή του κατηγορία, τερμάτισε στους
140 πρώτους δρομείς και μέσα στους 300 στο
γενικό σύνολο.
Στον αγώνα συμμετείχε συμβολικά ο πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην δήμαρχος της
Φλωρεντίας Ματέο Ρέντζι.
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Ο αστυνομικός νικητής του Μαραθωνίου και
ο πυροσβέστης προπονητής του.
Ο Χιώτης Χριστόφορος Μερούσης Αστυνομικός, με χρόνο 2:21:22, με την 5η καλύτερη
επίδοση για Έλληνα αθλητή, στην αυθεντική
διαδρομή, τερμάτισε πρώτος, στο Μαραθώνιο και μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Ο 33χρονος Αστυνομικός, κατά το παρελθόν
δρομέας στίβου - στο αγώνισμα του «στιπλ»
στα 3000 μέτρα, αναδείχθηκε νικητής στον Μαραθώνιο ανδρών (08/11), που ολοκληρώθηκε
με την συμμετοχή πλέον των 43.000 δρομέων
στην κλασσική διαδρομή Μαραθώνας-Αθήνα,
απόστασης 42.195 μέτρων.
Την προπόνηση του νικητή μαραθωνοδρόμου,
έχει αναλάβει ο Πυραγός Σταύρος Καρρές, γυμναστής και υπεύθυνος για τα αθλητικά της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
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ασφαλιστική μεταρύθμιση και κρίση
Η Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών
Δικαιωμάτων με σκοπό να καταδειχθούν οι ιδεολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, τα εναλλακτικά σενάρια και οι επιπτώσεις τους στους
ασφαλισμένους και στην ελληνική κοινωνία, διοργάνωσε σχετική ΗΜΕΡΙΔΑ στις 2 Δεκεμβρίου
2015 στην Αίθουσα Κωστή Παλαμά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ακαδημίας 48 & Σίνα. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ - ΕΚΑΥΠ), την Ομάδα
Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ - ΟΑΔΠ) , και την
Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα όσα
ακούστηκαν με κυριότερα:
Μονόδροµος θεωρούνται οι μειώσεις των
συντάξεων σύµφωνα µε το κεντρικό συµπέρασµα της ηµερίδας.
Το πρόβλημα του ασφαλιστικού σήμερα, είναι
καθαρά άµεσης ταµειακής ρευστότητας και µείωσης των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση και κατά συνέπεια, οι µειώσεις συντάξεων
προβάλλουν ως µονόδροµος για την αντιµετώπιση του ταμειακού αυτού προβλήµατος.
Ακόµη και η επιχειρούμενη νέα αρχιτεκτονική
υποκρύπτει την προσπάθεια ενσωµάτωσης
των παλαιών µειώσεων των συντάξεων για να
ξεπεραστεί ο σκόπελος του ΣτΕ, καθώς και την
θέσπιση νέων µειώσεων.
Ο νέος τρόπος υπολογισµού της σύνταξης εξισώνει απειλητικά το σύστηµα, ακυρώνει την
αρχή της ανταποδοτικότητας, ενισχύει την εισφοροδιαφυγή και τη µαύρη εργασία, ενσωµατώνει έντονα στοιχεία κοινωνικής αδικίας, άνισης και µεροληπτικής µεταχείρισης, καλλιεργεί
την εντύπωση διωγµού της µεσαίας τάξης και
ενισχύει την εκτίµηση διαφορετικής πολιτικής
µεταχείρισης µε βάση τη διαταξική διαφοροποίηση.
Παράλληλα, όπως επισηµάνθηκε, θέτει και
θέµατα Συνταγµατικής νοµιµότητας.
Ειδικά ο επανακαθορισµός των ήδη καταβαλ-

λόµενων συντάξεων, όπως επισηµάνθηκε στην
ηµερίδα, προκαλεί δυσεπίλυτα νοµικά ζητήµατα σε σχέση µε την ασφάλεια δικαίου και την
προστασία της εµπιστοσύνης και είναι νοµικά
ιδιαίτερα επισφαλής επιλογή.
Επίσης, επισηµάνθηκαν ότι:
1. Τα αίτια της κρίσης του ασφαλιστικού ήταν
γνωστά από πολύ καιρό, αλλά το πολιτικό σύστηµα απέτυχε να δώσει λύσεις. Οι λύσεις την
εποχή της ευµάρειας θα ήταν πολύ ευκολότερες από ότι την εποχή της οικονομικής ύφεσης
και κρίσης.
2. Χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις ως προς
ποιο είναι το βιώσιµο και δίκαιο ασφαλιστικό
σύστηµα (ασφαλιστικό σύστηµα αναφοράς) και
να διανύσουµε την απόσταση που µας χωρίζει
απ’ αυτό.
3. Το ασφαλιστικό πρόβληµα δεν είναι µόνο
οικονοµικό. Οφείλεται στις ανισότητες που διατηρούνται παρά την κρίση επ’ ωφελεία συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού. Το ασφαλιστικό έχει δυσανάλογη απόδοση σε σχέση µε
τις εισφορές που έχουν καταβληθεί ενώ έχει
επιδεινωθεί ο λόγος συντάξεων – µισθών.
4. Παρά τη δηµοσιονοµική στενότητα ο κρατικός προϋπολογισµός στήριξε το ασφαλιστικό
από το 2010 έως το 2015 µε περίπου 60 δισ.
ευρώ. Το PSI µείωσε τα αποθεµατικά των ταµείων µόλις κατά 11,8 δισ. και εξ αντικειµένου δεν
αποτελεί αιτία κατάρρευσης του συστήµατος.
5. Από το 2010 και µετά παρατηρείται ότι οικονοµική κρίση και η φτώχεια πλήττουν κυρίως του άνεργους και τους νέους και λιγότερο
του ηλικιωµένους συνταξιούχους που έχουν τη
σύνταξη. Έτσι, και παρά τις µειώσεις που αυτή
έχει υποστεί τους διασφαλίζει τη διαβίωση.
6. Χρειάζεται να διανεμηθούν τα ποσά που
διαθέτει ο κρατικός προϋπολογισµός για την
ενίσχυση των συντάξεων, σε τµήµατα του πληθυσµού που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη και σε
τοµείς που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
οικονοµίας. Χρειάζεται να διατεθούν το ποσά
αυτά στην παιδεία, τις επενδύσεις και στην καταπολέµηση της ακραίας φτώχειας για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή στη χώρα.
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7. Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, η παραγωγικότητα και ένα κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα αποτελούν τη λύση για το ασφαλιστικό. Ασφαλώς και η καλύτερη επένδυση
των αποθεµατικών του θα ωφελούσε, ωστόσο
τα αποθεµατικά στο διανεµητικό οικονοµικό σύστηµα δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για
τη διαµόρφωση του επιπέδου των συντάξεων.
8. Εάν και εφόσον οι µειώσεις είναι µονόδροµος, πρέπει να γίνουν µε κοινωνικά δίκαιο
τρόπο.
9. Η κοινωνική ασφάλιση δεν ταυτίζεται µε την
κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική ασφάλιση είναι
το µόνο δικαίωµα που στηρίζεται στις εισφορές
των ασφαλισµένων και χορηγεί παροχές που
αναπληρώνουν σε ικανοποιητικό βαθµό το εισόδηµα που είχε ο ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Δεν επιτρέπεται οι παροχές να γίνουν ελάχιστα επιδόµατα,
ούτε να ισοπεδωθούν. Εκείνοι που συνέβαλαν
περισσότερο στη χρηµατοδότησή
του και συνταξιοδοτήθηκαν σε µεγάλη ηλικία δεν πρέπει να υφίστανται δυσανάλογες µειώσεις υπέρ
εκείνων που επωφελήθηκαν από
το ασφαλιστικό σύστηµα. Τα ποσοστά αναπλήρωσης και ο καθορισµός του ποσού της σύνταξης
δεν επιτρέπεται να τιµωρεί όσους
είχαν µεγάλο χρόνο ασφάλισης, διότι τούτο αποτελεί αντικίνητρο στην
εργασία. Δεν µπορεί κάποιος µε 15
έτη ασφάλισης να έχει το ίδιο ποσό
σύνταξης µε κάποιον που έχει 25
έτη ασφάλισης. Δεν επιτρέπεται
κάποιος που εργάσθηκε 40 έτη
µε τις περικοπές να λαµβάνει σύνταξη ίση µε
εκείνον που εργάσθηκε 20 έτη. Τούτο αποτελεί
ισοπέδωση των συντάξεων και αντίκειται στην
ασφαλιστική λογική.
10. Χρειάζονται µελέτες και κριτήρια για τις µειώσεις των συντάξεων που να τηρούν τις αρχές
της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή την ισότητα,
την ανταποδοτικότητα, την αλληλεγγύη και την
αναλογικότητα. Πρακτικά, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης, το ύψος των
εισφορών, η ηλικία συνταξιοδότησης για να
βρεθεί ο «δείκτης µείωσης».
11. Οι ενοποιήσεις δεν λύνουν το πρόβληµα
της επάρκειας και της βιωσιµότητας του συ-
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στήµατος. Αντίθετα προκαλούν µεγάλη διοικητική δυσλειτουργία και οργανωτική αταξία εντός
του ενοποιηµένου ασφαλιστικού οργανισµού.
Πολύ περισσότερο εάν πρόκειται για ένα και
µοναδικό ασφαλιστικό φορέα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρηθούν τρία ταµεία ένας
για τους µισθωτούς, ένα για τους αυτοαπασχολούµενους και ένα για τους αγρότες γιατί τούτο
αντιστοιχεί στη διαφορετική φύση της ασφαλιστέας εργασίας και προσιδιάζει στις δυνατότητες και τη λογική του ελληνικού ασφαλιστικού
συστήµατος.
12. Τέλος ένας από τους κύριους στόχους του
κράτους-πρόνοιας είναι η αποφυγή καταστάσεων ακραίας φτώχειας. Δύο εναλλακτικές
προσεγγίσεις προτείνονται για την επίτευξη
αυτού του στόχου: η «πύκνωση» του διχτυού
ασφαλείας µε µέτρα επικεντρωµένα σε συγκεκριµένες ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες και
η υιοθέτηση ενός “καθολικού προνοιακού επι-

δόµατος εσχάτης ανάγκης”. Το τελευταίο έχει
συνήθως τη µορφή του Ελαχίστου Εγγυηµένου
Εισοδήµατος (ΕΕΕ). Το µεγάλο πλεονέκτηµα
του ΕΕΕ είναι η καθολικότητά του, ενώ στα
µειονεκτήµατά του συγκαταλέγονται η πιθανή
δηµιουργία “παγίδας φτώχειας” που αποτρέπει
τους λήπτες του επιδόµατος από τη συµµετοχή
στην αγορά εργασίας, η λανθασµένη στόχευση
και παροχή σε µη δικαιούχους (ιδίως σε χώρες
µε υψηλή φοροδιαφυγή) ή η µη παροχή σε δικαιούχους (λόγω σύνδεσής του µε κοινωνικό
στιγµατισµό), αλλά και το σχετικά υψηλό διοικητικό κόστος.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

τουλάχιστον μια συγνώμη στους συναδέλφους
υποψήφιους πυρονόμους
Έξι μήνες μετά την έκδοση της προκήρυξης του
διαγωνισμού εισαγωγικών εξετάσεων Πυρονόμων Γενικών Υπηρεσιών για τη Σχολή Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Ιούλιος 2015), με Απόφαση του Αν. Υπουργού,
λίγο πριν την εκπνοή του έτους, ακυρώθηκε ο
εν λόγω διαγωνισμός, προφανώς, λόγω διοικητικών, νομικών και οικονομικών προβλημάτων,
αν αποκρυπτογραφήσουμε τα «έχοντας υπόψη» του συγκεκριμένου εγγράφου. Δυστυχώς
τέτοιες καταστάσεις είναι προδιαγεγραμμένες,
όταν η αυθεντία της υπηρεσιακής γραφειοκρατίας και οι εξωυπηρεσιακές προθέσεις συγκροτούν το «διατακτικό» μιας απόφασης.
Να υπενθυμίσουμε ότι άμεσα μετά την έκδοση
της προκήρυξης, ενημερώσαμε την πολιτική
και υπηρεσιακή ηγεσία, ότι η διαγωνιστική διαδικασία γεννούσε μια σειρά από ερωτηματικά
για την πραγματοποιήσει της. Επιπροσθέτως
στις 27/08/2015, η Ένωσή μας εξέδωσε λεπτομερή ανακοίνωση, για τα ερωτηματικά της διαγωνιστικής διαδικασίας, γινόμενη ταυτόχρονα
δέκτης διάφορων αιτιάσεων «γνωστών αγνώστων» για δήθεν «αρνητική μας προδιάθεση».
Τελικά, ύστερα μετά από τόσους μήνες, ο νέος
Αν. Υπουργός Προ.Πο. έπραξε το αυτονόητο.
Στην ανακοίνωση της ΕΑΠΣ, επισημαίνεται

ότι: «Ενόψει του κλίματος των εορταστικών
ημερών, δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω, σε
κάθε περίπτωση, όμως οφείλεται τουλάχιστο
μια «συγγνώμη» από όσους αναστάτωσαν την
υπηρεσιακή ζωή των δεκάδων συναδέλφων
υποψηφίων, γεννώντας προσδοκίες που δεν
τελεσφόρησαν.
Τέλος, περιμένουμε από την πολιτική ηγεσία
να επιλύσει το ζήτημα της εξέλιξης των υπαξιωματικών του Σώματος με το νέο βαθμολόγιο
που προβλέπεται και δεν έχει υλοποιηθεί εδώ
και δύο περίπου χρόνια, από τις διατάξεις της
παρ. 18 του άρθρου 69 του Ν.4249/2014, που
προβλέπει την εξέλιξή τους μέχρι το βαθμό του
Αντιπυράρχου».

ανακατανομή προσωπικού λιμενικών
πυροσβεστικών σταθμών
Μετά από επικοινωνία με τους συναδέλφους –
μέλη μας στο Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό
Πατρών, η ΕΑΠΣ απέστειλε επιστολή – παρέμβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. με την οποία
επεσήμανε την ανησυχία της για την έλλειψη
προσωπικού στην υπηρεσία τους και την ελλιπή σύνθεση στελέχωσης του Π/Π Π.Σ. 13 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Π. ΣΚΟΥΡΤΗΣ», με αποτέλεσμα
η υπηρετούσα δύναμη να είναι κάτω από την
προβλεπόμενη.
Στην επιστολή ζητήθηκε από τον κ. Αρχηγό να
εξετάσει το ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη την
επισήμανση ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα στ-

ους λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς, που
έχουν το ίδιο κατηγορίας πλοίο, θα πρέπει λογικά να υπηρετεί ο αυτός αριθμός προσωπικού.
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ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Κυβέρνησης
Από κοινού, ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ απέστειλαν
στις 17 Δεκεμβρίου ανοικτή επιστολή προς τον
κ. Τσίπρα:
«Κύριε Πρωθυπουργέ
Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα, σε όλη τη
χώρα εόρτασε τους Άγιους Τρεις Παίδες εν Καμίνω, τους Άγιους Προστάτες του, που η θεία
χάρη τους απλώνει προστατευτική ασπίδα
στον καθημερινό κίνδυνο του πυροσβεστικού
επαγγέλματος, ο οποίος μεγεθύνεται από τις
χρόνιες ελλείψεις και τα σοβαρά προβλήματα
του πυροσβεστικού οργανισμού.
Παράλληλα σήμερα έγινε η επίσημη παρουσίαση της επιχειρησιακής δραστηριότητας του Πυροσβεστικού Σώματος για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το καυτό
καλοκαιρινό διάστημα, Ιουνίου-Αυγούστου, οι
Έλληνες Πυροσβέστες επενέβησαν σε 3.158
αγροτοδασικές πυρκαγιές, σε όλη την χώρα, τις
οποίες στο μεγαλύτερο ποσοστό, 76,13% , τις
έθεσαν υπό έλεγχο σε λιγότερες από 3 ώρες.
Το ίδιο διάστημα, το ίδιο προσωπικό, επενέβη
σε ακόμα άλλα 21.017 αστικά συμβάντα όλων
των τύπων σε όλη την χώρα.
Ο υψηλός επαγγελματισμός, η συναίσθηση του
καθήκοντος και η πατριωτική αγάπη του Πυροσβεστικού προσωπικού, αποτέλεσε τον καταλυτικό παράγοντα της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, που συντέλεσε να διασφαλιστεί
η πολιτική προστασία της ταλαιπωρημένης
πατρίδας μας, ειδικά κατά το θερινό διάστημα,
που εξελισσόταν η τόσο σωτήρια για την εθνική
οικονομία τουριστική βιομηχανία.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Για άλλη μια “μνημονιακή” χρονιά οι Πυροσβέστες έδωσαν την μάχη με τις αδηφάγες φλόγες
σε όλη την χώρα, υπό το βάρος χρονιζόντων
άλυτων προβλημάτων. Αντιπαρατάχθηκαν με
τα πύρινα μέτωπα, χωρίς επαρκή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, με γηρασμένα πυροσβεστικά οχήματα.
Με ένα μηχανισμό γονατισμένο από την επαγγελματική ανομοιομορφία του προσωπικού,
που απαγορεύει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση του συνόλου του. Με ένα εναέριο στόλο

πυροσβεστικών αεροσκαφών, γηρασμένο και
λειψό, που λειτουργεί χάρη στην υπερπροσπάθεια και τον επαγγελματισμό των συναδέλφων
της Πολεμικής Αεροπορίας.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Οι Έλληνες Πυροσβέστες για άλλη μια χρονιά
έβαλαν τα κορμιά τους ασπίδα της πολιτικής
προστασίας της πατρίδας, μαζί με τους Εθελοντές Πυροσβέστες που και αυτοί, οι περισσότεροι, δώσαν μαζί μας τη μάχη χωρίς να τους
έχουν χορηγηθεί τα απαραίτητα ατομικά προστατευτικά μέσα. Δυστυχώς με εξοπλισμό τα
προβλήματα και τις ελλείψεις, δεν μπορούμε
να είμαστε σίγουροι ότι οι επόμενοι απολογισμοί θα συνεχίσουν να είναι θετικοί. Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, η κλιμάκωση της
εγκληματικότητας και η γενικότερη γεωπολιτική
αστάθεια, δημιουργούν μια ιδιαίτερα εύφλεκτη
πραγματικότητα για τα χρόνια που έρχονται.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Πέρα από τις ευχαριστίες της Πολιτείας που
μας απεδόθησαν σήμερα γενναιόδωρα, σας
ζητούμε να ενσκήψετε στα προβλήματα του
πυροσβεστικού οργανισμού και του πυροσβεστικού προσωπικού. Για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των απειλών και των συνεπειών της
εκδήλωσής τους που στοχεύουν την πολιτική
προστασία της Πατρίδας μας και απειλούν την
ζωή και την περιουσία των Ελλήνων Πολιτών
και τον εθνικό φυσικό πλούτο.
Με τιμή,
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δ. Σταθόπουλος
Ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γ. Σταμούλης»
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σύσταση επιτροπής αγώνα

Ενόψει της νομοθέτησης νέων δυσβάστακτων
μνημονιακών μέτρων κλήθηκαν και συναντήθηκαν σήμερα στις 10 Νοεμβρίου τα προεδρεία
των Ομοσπονδιών των εν ενεργεία συναδέλφων μας στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι της ΠΟΑΣΥ, της ΠΟΑΞΙΑ,
της ΠΟΕΥΠΣ, της ΠΟΕΠΛΣ, της ΕΑΠΣ, της
ΠΕΑΛΣ και της ΠΟΕΣ και αφού ανέπτυξαν τον
προβληματισμό τους για την κατάσταση στην
οποία έχουν περιέλθει οι ένστολοι, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ τη σύσταση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των Ομοσπονδιών μας, όπου θα αποτρέπεται κάθε δυσμενές
για τη λειτουργία των Οργανισμών μας μέτρο
και κατ’ επέκταση η υποβάθμιση της ποιότητας
ζωής των ενστόλων. Ειδικότερα, η ως άνω Επιτροπή δεσμεύεται για τα παρακάτω:
– Την παρακολούθηση σε καθημερινή βάση
όλων των δεδομένων (κυβερνητικών αποφάσεων, ευρωπαϊκών κατευθύνσεων, οδηγιών
κλπ) που αφορούν τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων
και που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις συνθήκες
εργασίας και στο στάτους του ανθρώπινου δυναμικού αυτών.
– Την ανάπτυξη διαλόγου, ιδεών και επιχειρημάτων για τα ζητήματα που μας απασχολούν,
στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης των
κυβερνητικών αποφάσεων.
– Την διοργάνωση κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο.
– Την ανάπτυξη κοινού συμπαγούς μετώπου
για την απόκρουση των αρνητικών προς τους
Οργανισμούς μας πολιτικών και τη στενή συνεργασία με άλλους φορείς εκπροσώπησης
της κοινωνίας των πολιτών.

Δεδομένης της εξαγγελίας της ΑΔΕΔΥ για
24ωρη πανελλαδική απεργία μεθαύριο Πέμπτη, 12/11/15, με κυρίαρχο αίτημα «όχι στην
κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης-κατάργηση των μνημονίων», ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΩΝ
και συμμετέχουμε με αντιπροσωπείες των
προεδρείων μας, εκφράζοντας με αυτόν τον
τρόπο την καθολική απαίτηση των ενστόλων
για αξιοπρεπή διαβίωση και αναβάθμιση των
λειτουργιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Τέλος, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ετοιμότητα για περαιτέρω
κλιμάκωση της αγωνιστικής μας δράσης, καθόσον τα ανοικτά μέτωπα (ασφαλιστικά ταμεία,
μισθολόγιο, λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.) αποτελούν μείζονα πρόκληση για το συνδικαλιστικό
μας κίνημα.
Οι εν κινδύνω υπηρετούντες, εκ τους «ασφαλούς» δεν αγωνίζονται. Και ο νοών νοείτο!!!
Οι Πρόεδροι
Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Ε.Α.Π.Σ.
Π.Ε.Α.Λ.Σ.
Π.Ο.Ε.Σ.
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ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης
ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δημήτριος
ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ανέστης
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10/1944 : οι ναζί φεύγουν, οι πυροσβέστες μάχονται
Μέσα Οκτωβρίου 1944, τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής αποχωρούν από την Αθήνα,
σπέρνοντας την καταστροφή ακόμα και την
στερνή αυτή ώρα δείχνοντας για ακόμη μια
φορά το αποτρόπαιο πρόσωπο τους. Στο δρόμο τους καταστρέφουν, πυρπολούν, ανατινάζουν καταστρέφουν.

Η καταστροφική αποχώρηση ξεκινά με την ανατίναξη αποθήκης πυρομαχικών στο Χολαργό
στις 22 Σεπτεμβρίου, με εμπρησμό 5 κατοικιών
στη Ν. Σμύρνη στις 29 Σεπτεμβρίου, σε κατοικία στον Αγ.Ιωάννη Βουλιαγμένης στις 3 Οκτωβρίου, με ανατίναξη εργοστασίου πυρομαχικών
(Μαλτσινιώτη) στις 4 Οκτωβρίου.
Οι Πυροσβέστες την ώρα της “εθνικής ανάστασης της απελευθέρωσης”, καλούνται να
δώσουν μια ακόμα μάχη προστατεύοντας την
ταλαιπωρημένη και δυστυχισμένη από την
σκληρή κατοχή Πρωτεύουσα και το λιμάνι της.
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Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των Αξιωματικών - επικεφαλής των πυροσβεστικών μονάδων που επεμβαίνουν.
Στις 10 Οκτωβρίου 1944 ο Σταθμάρχης Α΄ του
Πυροσβεστικού Σώματος, Στυλιανός Γαρυφαλάκης αναφέρει: “..περί ώρα 13.28 ειδοποιηθείσα η Υπηρεσία ημών ότι εξερράγη πυρκαϊά επί
της Ιερά Οδού, (Ασύρματον Βοτανικού) έσπευσα πάραυτα μετά των δύο οχημάτων Federal
επί τόπου και διεπίστωσα ότι ολόκληρον το
συγκρότημα μετά των εγκαταστάσεων εκαίετο
συνεπεία εκρήξεων και εμπρησμού. Λόγω του
έδει να προσβληθούν τέσσερα κεχωρισμένα
συγκροτήματα άτινα εκαίγοντο ταυτοχρόνως,
διέθεσα τα ημετέρα οχήματα εις τα πλέον επικύνδινα σημεία και εκάλεσα ενίσχυσιν...”

Την ίδια ημέρα με άλλη αναφορά του περιγράφει: περί ώρα 22.50 ειδοποιηθείσα η Υπηρεσία
ημών προφορικώς ότι κατά τον επισυμβάντα
βομβαρδισμό πλησίον της πλατείας Αττικής και
επί των οδών Αταλάντης και Λυσσάνδρου κατέρρευσαν πλείστα οικοδομήματα, άτινα κατεπλάκωσαν άτομα και
ότι υπήρχαν πολλοί νεκροί και τραυματίαι, έσπευσα επό τόπου πάραυτα
μετά των 2 οχημάτων ... και επελήφθην του έργου της διασώσεως των
υπό των ερειπίων καταπλακωμένων
ατόμων. Άμα τη αφίξει μας διαπιστώθη ότι επί της οδού Λυσσάνδρου ευρίσκοντο υπό τα ερείπια άτομα και προέβην εις το έργον της διασώσεως...

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
Κατόπιν μετέβημεν επί της οδού Αταλάντης προς διάσωσιν
έτερων ατόμων. Εν τη προσόψει ότι υπήρχον πολλοί νεκροί
και τραυματίαι και επειδή η μεταφορά τούτων ήτο λίαν δυσχερής δια των υδροφόρων βυτίων, εκλήθη το υπ.αριθ. 145
σκαπανικόν όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιώς, όπερ διενυκτέρευε εις τον Β΄Σταθμόν Βάθης, το οποίον ανέλαβεν την μεταφοράν των ατόμων εις τον Σταθμόν Α’
Βοηθειών,”
Στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ την ίδια ημέρα, εκτός από
την είδηση της πυρκαγιάς στον Βοτανικό, αναφέρεται “από
της πρωίας της χθες το Κορωπί φλέγεται. Ως εγνώσθη, το
επυρπόλησαν οι Γερμανοί εις αντίποινα δια τον φόνον 2
στρατιωτών.”
Για τη συμμετοχή των Πυροσβεστών στο έπος του 40, η
ΕΑΠΣ εξέδωσε e-book που βρίσκεται στην διεύθυνση http://
www.eaps.gr/wp-content/uploads/2015/10/1940.pdf.

συνάντηση με τον νέο Αν. Υπουργό Προ.Πο
Στις 1 Οκτωβρίου το ΔΣ της Ένωσής μας είχε
συνάντηση με τον νέο Αναπληρωτή Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα. Στην συνάντησή, είχαμε την ευκαιρία να τον ενημερώσουμε διεξοδικά για τα φλέγοντα ζητήματα που
απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό και
το Πυροσβεστικό Σώμα. Εκφράσαμε την δυσαρέσκεια μας για την πολυετή εγκατάλειψη του
πυροσβεστικού οργανισμού, σε όλους τους
εσωτερικούς τομείς, γεγονός που έχει αποτέλεσμα:
• τους συναδέλφους με μία στολή υπηρεσίας
τύπου ‘πλύνε -βάλε”, χωρίς χορηγήσεις Μέσων
Ατομικής Προστασίας
• την επιχειρησιακή δράση χωρίς να καλύπτεται από θεσμοθετημένους κανόνες υγείας και
ασφάλειας
• τα πυροσβεστικά οχήματα γηρασμένα σε μεγάλο ποσοστό και με πολλά από αυτά με φθαρμένα ελαστικά
• τον εθνικό εναέριο πυροσβεστικό στόλο μικρό
και γηρασμένο
• το πυροσβεστικό προσωπικό τριχοτομημένο
και διαφορετικής επαγγελματικής αξιοποίησης
Επίσης εκθέσαμε στον κ. Υπουργό τις απόψεις
μας για την επίσης μεγάλη θεσμική υστέρηση
• στην κεντρική διοικητική οργάνωση του Π.Σ.

• στην πυροσβεστική εκπαίδευση
• στο θεσμικό πλαίσιο μεταθέσεων
• στο θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών
• στην εξέλιξη των χαμηλοβάθμων (βαθμολόγιο)
Τέλος ζητήσαμε την παρέμβαση του κ. Υπουργού στο ζήτημα της διάσωσης του επικουρικού
μας ταμείου καθώς και την διασφάλιση από την
πλευρά του, της εργασιακής ειρήνης και ομαλότητας στον πυροσβεστικό οργανισμό από
τυχόν επιλογές που θα επανέφεραν στο προσκήνιο διχαστικές πρακτικές και παρωχημένες
απόψεις του παρελθόντος.
Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός μας δήλωσε την πρόθεσή του για την προώθηση στα
πλαίσια του εφικτού των βέλτιστων λύσεων για
την επίλυση των προβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος
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ζητήματα πυροσβεστικής εκπαίδευσης
Η Ένωσή μας απέστειλε προς τον Αν. Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα, σχετική
επιστολή – παρέμβαση εκφράζοντας την ανησυχία της για τα τεκταινόμενα στην πυροσβεστική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα στην σχετική
παρέμβαση σημείωνε:
«Από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πληροφορηθήκαμε
ότι πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη που αφορούσε την ΕΣΠΟΠ και την Σχολή
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Σύμφωνα με την ανάρτηση προκύπτει ότι έχει
αποφασιστεί ότι οι δύο Σχολές αυτές τις Πυροσβεστικής Ακαδημίας, να λειτουργήσουν στην
περιοχή της Πτολεμαΐδας και γι’ αυτό προς τούτο, προφανώς συμμετείχε στη σύσκεψη και η
ηγεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Κύριε Υπουργέ
Μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, το γεγονός,
αφού από τι γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει καμία
τέτοια συζήτηση ούτε στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και το
σημαντικότερο δεν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού
Σώματος, για να δοθεί σχετική γνωμάτευση
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4249/2014 και
να ακολουθηθεί η διαδικασία του 66 του ίδιου
Νόμου, ως νέα Υπηρεσία.
Και προφανώς πρόκειται για νέα υπηρεσιακή
μονάδα, αφού η λειτουργία της Σχολής
θα είναι συνεχής, με μόνιμη λειτουργία,
και θα πρέπει να κατανεμηθεί σε αυτή
ένας μεγάλος αριθμός θέσεων Αξιωματικών – Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών ως προσωπικού,
οι οποίοι και θα πρέπει να μετατεθούν
στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
Επίσης μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι κυκλοφορούν δημοσιεύματα στα
ηλεκτρονικά μέσα της περιοχής, όπου
παρουσιάζονται μέχρι και λεπτομέρειες
για την στελέχωση και τον αριθμό σπουδαστών των Σχολών, στοιχεία τα οποία
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είναι άγνωστα ακόμα στον πυροσβεστικό οργανισμό.
Κύριε Υπουργέ
Τα ζητήματα της πυροσβεστικής εκπαίδευσης
είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για το Πυροσβεστικό Σώμα. Το μείζων αποτελεί η έκδοση από
εσάς κατά αρχήν των αναγκαίων νομοθετικών
διαταγμάτων για την λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα πλαίσια που καθόρισε ο
Ν.4249/2014, αν δεν καταργηθεί, σύμφωνα με
τις προεκλογικές διακηρύξεις του πολιτικού σας
φορέα. Εν συνεχεία θα πρέπει στα αρμόδια
όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας να γίνει συνολικά η
μελέτη των διαθέσιμων πόρων και προσωπικό, προκειμένου να ευρεθεί η βέλτιστη λύση για
την λειτουργία των Σχολών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, με δεδομένα τις κτιριακές εγκαταστάσεις στα Βίλια Αττικής, όπου λειτουργεί η
Σχολή Πυροσβεστών και στην Κηφισιά όπου
λειτουργεί η Σχολή Ανθυποπυραγών.
Κύριε Υπουργέ
Όποτε στο Πυροσβεστικό Σώμα, επιβλήθηκαν
επιλογές, άνευ ουσιαστικής «πυροσβεστικής»
τεκμηρίωσης μετατράπηκαν σε δυσεπίλυτα
προβλήματα και μάλιστα φλέγοντα και χρονίζοντα. Ευελπιστούμε ότι οι όποιες επιλογές σας
θα κινηθούν αντίθετα με την παραπάνω αποτυχημένη πολιτική, που μόνο προβλήματα συσσώρευσαν στον πυροσβεστικό οργανισμό.»
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πυροσβεστική στρατηγική
«Στρατηγική», μια έννοια, πολυσυζητημένη
τόσο ως προς την ίδια την ουσία της, όσο και
αναφορικά με την διαδικασία της κατάκτησής
της από τους Διοικητές – Ηγέτες. Στο καθημερινά «μαχόμενο» πυροσβεστικό οργανισμό, η
χάραξη επιτυχημένης, ορθής και ολοκληρωμένης στρατηγικής, αποτελεί στοιχείο της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και σαφώς
καταλυτικό παράγοντα της ασφάλειας και της
πολιτικής προστασίας της πατρίδας μας. Βασικό συστατικό της εθνικής πυροσβεστικής στρατηγικής είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της
αντιμετώπισης όλων των δυνατών και «αδύνατων» απειλών και κινδύνων και βέβαια η γνώση και η δυνατότητα της αξιοποίησης όλων των
εθνικών διαθέσιμων δυνάμεων που μπορούν
να βοηθήσουν και να συνδράμουν στην αποστολή.
Στόχος της Στρατηγικής του Πυροσβεστικού
Σώματος αποτελεί ο περιγραφόμενος στην
αποστολή του, να διασφαλίσει την ζωή και την
περιουσία των πολιτών, και τον εθνικό φυσικό πλούτο, τόσο από τις πυρκαγιές, όσο και
από τις υπόλοιπες ανθρωπογενείς ή φυσικές
καταστροφές. Για να επιτευχθεί ο στρατηγικός αυτός στόχος, σχεδιάζονται μια σειρά από
επιμέρους τακτικές. Η επιβολή των μέσων και
μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, η αντεμπρηστική-αντεγκληματική πολιτική και δίωξη
των εμπρηστών, η διαφώτιση ενημέρωση του
κοινού-πολιτών, η διαρκής εκπαίδευση των
στελεχών-προσωπικού, ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση ασκήσεων πεδίου- η εξασφάλιση
διαφορεικών συνεργασιών, οι εξωχώριες συνεργασίες και βέβαια οι κυρίως πυροσβεστικές
– διασωστικές επιχειρήσεις.
Η χάραξη μιας συγκροτημένης και ολοκληρωμένης πυροσβεστικής στρατηγικής, προ- ορίζει
επιτυχημένες τακτικές, θέτει ακριβείς στόχους,
μειώνει την αβεβαιότητα και το τυχαίο, κάνει οικονομία κλίμακος και φέρνει μεγιστοποίηση της
αποτελεσματικότητας. Βέβαια αυτή η στρατηγική πρέπει να επικαιροποιείται διαρκώς, λαμβάνοντας υπόψη την μεταβολή της τρωτότητας
και τις επικινδυνότητας του περιβάλλοντος μας.

Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να λαμβάνει τις αλλαγές των διαθέσιμων πόρων, την γενικότερη
πολιτικοοικονομική συγκυρία, τις διεθνείς αλλαγές, την κλιματική αλλαγή.
Η χάραξη αυτής της «στρατηγικής» έχει ως
βάση, ένα κεντρικό σχέδιο δράσης, βασισμένο
στους στόχους της αποστολής του ΠΣ. Αυτό το
βασικό σχέδιο πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στην μεταβλητότητα
της επικινδυνότητας, την τρωτότητας και της
ασυμμετρότητας των απειλών, αλλά και της διαστροφής της ανθρώπινης εγκληματικότητας.
Ο σχεδιασμός των τακτικών που υπηρετούν
την στρατηγική πρέπει εξίσου να ακολουθεί την
παραπάνω λογική, της συνεχούς δοκιμής, αξιολόγησης και επανασχεδιασμού. Η συνολική
χάραξη της πυροσβεστικής στρατηγικής, σαφώς και ξεπερνάει τον πυροσβεστικό οργανισμό. Η προάσπιση της πολιτικής προστασίας
και πολιτικής άμυνας, της πατρίδας, χρειάζεται
συμμετοχή του συνόλου των φορέων παροχής
άμυνας – ασφάλειας, των αυτοδιοικητικών οργανισμών, του συνόλου της κρατικής μηχανής
και βέβαια των πολιτών – εθελοντών.
Βέβαια η υλοποίηση της στρατηγικής βασίζεται
κυρίως στα στελέχη του πυροσβεστικού οργανισμού, που θα μελετήσουν σχεδιάσουν και
υλοποιήσουν στο επίπεδο της υλοποίησης των
τακτικών που προαναφέρθηκαν. Η προσωπική
τους σφραγίδα, στην διοίκηση –κατεύθυνση είναι πολλές φορές καταλυτική στην έκβαση των
αποστολών. Η εκπαίδευσή τους, οι εμπειρίες
τους, αλλά και η προσωπικότητά τους, η σκέψη
τους, το όραμά τους συνθέτουν το επιτυχημένο
«ιεραρχικό διοικητικό μοντέλο» που θα κάνει
την πυροσβεστική μηχανή να αποδώσει στο
μέγιστο.
Η καινοτομία, η μελέτη και η συγκρότηση νέων
προτάσεων σε όλα τα επίπεδα, τροφοδοτούν
με ανανεωτικό αέρα τον πυροσβεστικό επαγγελματικό φορέα, επιταχύνουν την αναγκαία
αναδιοργάνωση και επικαιροποίηση μεθόδων
και τακτικών. Η συμμετοχή του συνόλου του
προσωπικού πλέον με μια νέα εργασιακή κουλτούρα, βασισμένη στο υπερ- αυξημένο
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μορφωτικό επίπεδο, τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και την ανάγκη για λήψη γρήγορων και ορθών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης, αλλά και σε όλα τα επίπεδα επιχειρήσεων φέρνει την ανάγκη του συνεχούς επανασχεδιασμού των τακτικών που συγκροτούν
την υλοποίηση της στρατηγικής
Τον καλύτερο επίλογο στο μικρό αυτό σημείωμα, τον δανείζομαι από τον Ν. Λυγερό, που
έγραφε χαρακτηριστικά προ ετών, με αφορμή
τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην πατρίδα
μας: «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η καταπολέμηση της φωτιάς αλλά και η προστασία του
περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, αυτό το περιβάλλον πρέπει να διαμορφωθεί για να διευκολύνει την μελλοντική του προστασία. Η διείσδυση δεν γίνεται την ώρα της φωτιάς μα στο χώρο

του περιβάλλοντος. Ο χρόνος είναι πρόβλημα,
όταν δεν έχει προετοιμαστεί ο χώρος. Ξεχνάμε
ότι το ίδιο το έδαφος μπορεί να προστατεύσει
τον εαυτό του, δίχως πρόσθετη βοήθεια την
ώρα του εμπρησμού. Ψάχνουμε λύσεις σε προβλήματα που
δεν έχουμε μελετήσει προηγουμένως. Η
τακτική δίχως
στρατηγική
δεν έχει ουσιαστικά αποτελέσματα.»

δύο νέα ebook από την Ασπασία Καραμάνου
Η Ασπασία Καραμάνου είναι στέλεχος της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής. Με
λαμπρές σπουδές ως Πολιτικός Μηχανικός, με
μεταπτυχιακό στην παράκτια τεχνολογία – κατολισθήσεις και διδακτορικό στην πολιτική προστασία, συνδυάζει την επιστημονική γνώση με
την επαγγελματική της ενασχόληση. Πολυγραφότατη στα ζητήματα του τομέα της, μας παραχώρησε ευγενικά, τα δύο τελευταία πονήματα
της, να τα αναρτήσουμε στους επικοινωνιακούς
κόμβους της ΕΑΠΣ
Το πρώτο e-book, πραγματεύεται τις “Πρώτες Βοήθειες Ψυχολογικής Παρέμβασης
(Psychological First Aid / PFA intervention)”,
δηλ. την συμπονετική και υποστηρικτική παρουσία που είναι σχεδιασμένη να μειώσει μια
οξεία κατάσταση στρες, οδύνης και θλίψης, καθώς να αξιολογήσει την περαιτέρω ανάγκη για
μια πιο μόνιμη φροντίδα της ψυχικής υγείας.
Το δεύτερο e-book, πραγματεύεται το “START
TRIAGE σε Μαζικές Καταστροφές” αφορά την
διαλογή-ταξινόμηση των ασθενών ή θυμάτων
μιας καταστροφής, προκειμένου να αποφασιστεί ποιος πρέπει πρώτος να λάβει την ανάλογη θεραπεία που απαιτείται για την περίπτωσή
του, ποιος δεύτερος κ.ο.κ.
Και τα δύο e-book βρίσκονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ (http://www.eaps.gr)
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οι απελπισμένοι εργαζόμενοι
Μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της μνημονιακής
πολιτικής που ζούμε τα τελευταία χρόνια, περιορίζουμε πολλές φορές την ανάλυση της ζοφερής πραγματικότητας μας, παραλείποντας να
δούμε λίγο παραπέρα στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται γύρω μας. Ανατροπές και κρίσεις που
ξεπερνούν τα σύνορα μας εθνικά και ευρωπαϊκά και χαρακτηρίζουν όχι μόνο το παρών μας,
αλλά και το μέλλον των επόμενων γενιών.
Ένα σύστημα οικονομίας - κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ευλυγισίας, “μπετοναρισμένο” από τα διεθνή μονοπώλια, την
έλλειψη πλέον καινοτομίας στην παραγωγική
διαδικασία, την σκληρότητα στις εργασιακές
σχέσεις. Παράλληλα ο κυρίαρχος πολιτικός
προσανατολισμός ωθεί σε “απολιτικές λογικές”,
ατομικές δράσεις και αποιδεολογικοποίηση των
κοινωνικών σχέσεων.
Το εργατικό κίνημα, ως η πρωταρχική και πρωτογενή συλλογικότητα, ειδικά σε αυτή τη φάση,
ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, περνώντας από τις
ίδιες συμπληγάδες, προσπαθώντας να διατηρήσει το ρόλο του της μοναχικής και μοναδικής
ασπίδας στον οδοστρωτήρα της νέας τάξης
πραγμάτων. Η οικονομική ύφεση, η συρρίκνωση της απασχόλησης και η ελαστικοποίηση της,
η ελαχιστοποίηση της των διαθέσιμων πόρων
για το κοινωνικό κράτος, αναδεικνύει ένα νέο
πεδίο δράσης για το συνδικαλιστικό κίνημα. Το
πεδίο αυτό περιπλέκεται από τις μεταναστευτικές ροές, την αθρόα μετακίνηση φτωχών και
εξαθλιωμένων ανθρώπων που μετατρέπονται
σε ακόμα λιγότερων απαιτήσεων εργατικό δυναμικό, συνιστώντας τον νέος εργασιακό μεσαίωνα. Αυτή η μετατροπή με τη σειρά της αυξάνει
στο μέγιστο τον κοινωνικό αυτοματισμό.
Την ώρα που η “κλασική” διεκδίκηση θέτει ζητήματα αυξήσεων στις αποδοχές, βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, καλύτερη περίθαλψη, την
ίδια ώρα αυτή η νέα τάξη “των απόκληρων” θέτουν απλά το ζήτημα της επιβίωσης, της πάμφθηνης εργασίας, τροφοδοτώντας με αυτόν τον
τρόπο την σκληρότητα και αδιαλλαξία του εργοδοτικού μηχανισμού.

Ο “απελπισμένος” εργαζόμενος φθάνει στο
επίπεδο να μην διαμαρτύρεται πλέον για το
ύψος του μισθού του, αφού έτσι και αλλιώς δεν
του αρκεί να διατηρήσει κανένα ανεκτό επίπεδο ζωής. Μπορεί να αγοράσει ακόμα λιγότερα
αγαθά, θα μείνει σε μικρότερο ακόμα σπίτι, θα
περιορίσει την πρόσβασή του σε κοινωνικά πολιτιστικά αγαθά. Θα έχει λιγότερη πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην παροχή
ασφάλειας.
Ο ¨απελπισμένος” εργαζόμενος θα ανησυχήσει
λιγότερο πλέον για την καταστροφή του περιβάλλοντος, την υπερκατανάλωση των φυσικών
πόρων, την αλόγιστη ρύπανση.
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FEU 02/2015 - Βιέννη Αυστρία
Πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη μεταξύ 19 και
22 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Μουσείου, στη Βιέννη, οι εργασίες
του τακτικού συνεδρίου της FEU (Federation of
the European Union Fire Officer Associations).
Εκπρόσωποι Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικών Σωμάτων από 20 χώρες της ΕΕ συζήτησαν για τα νέα δεδομένα στον τομέα πυρόσβεσης – διάσωσης και πολιτικής προστασίας,
στην Ευρώπη.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος
των σύγχρονων απειλών, αλλά κυρίως υπό τη
σκιά των τελευταίων βίαιων γεγονότων που
ανέδειξαν νέα ζητήματα ασφάλειας, στην καρδιά πλέον της Ευρώπης.
Έντονος ήταν ο προβληματισμός που σημειώθηκε κατά την ανταλλαγή προτάσεων και εμπειριών από τους εθνικούς αντιπρόσωπους, για
μια ουσιαστικότερη παρουσία της φωνής και
των προτάσεων των στελεχών πυρόσβεσηςδιάσωσης στον γενικότερο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Κοινή διαπίστωση, αποτέλεσε ότι θα πρέπει να αλλάξει η στρατηγική
στόχευση των Ευρωπαϊκών Πυροσβεστικών
Σωμάτων. Η οργάνωσή τους πρέπει να περάσει σε μια περισσότερο δυναμική μορφή που
θα παρακολουθεί την επιστήμη και την πυροσβεστική – διασωστική έρευνα. Τα Σώματα, θα
πρέπει α μελετούν και να προσαρμόζονται στις
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνιολογικές, οργανωτικές και διοικητικές τάσεις σε όλο τον κόσμο. Κυρίως πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την
αλληλεπίδραση από τα μέσα ενημέρωσης, την
κοινωνική κατάσταση, και κυρίως τα τελευταία
προβλήματα του «προσφυγικού και των κοινωνικών ταραχών”.
Κάθε πυροσβεστικός οργανισμός θα πρέπει να
αξιοποιήσει όλα τα παραπάνω στην οργάνωσή
του, και μαζί με την εμπειρία του να προχωρήσει σε μια πολιτιστική αλλαγή ώστε να περάσει
από την απλή εφαρμογή της πυροσβεστικής
τέχνης στην επιστημονική διαχείριση κρίσεων.
Για να μπορεί η Ευρώπη να είναι ασφαλέστερη
για όλους. Προς αυτήν την κατεύθυνση η FEU
βρίσκεται σε επαφή με τις πιο σημαντικές οργανώσεις του χώρου, όπως:

25

- CTIF
(International Association of
Fire and Rescue Services)
- GFSLA
(Global Fire Service
Leadership Alliance)
- EENA
(European Emergency
Number Association)
- PSCE
(Public Safety
Communication Europe)
- FSP
(Fire Safety Platform)
- CFPA EU
(Confederation of Fire Protection
Association - Europe)
- EFRIM
(European First Responders
Innovation Management)
ώστε με προγράμματα συνεργασίας να διαμορφώνει πολιτικές - εργαλεία βελτίωσης για μια
ενιαία και αποτελεσματική πολιτική προστασία. Επίσης η FEU συμμετέχει σε ερευνητικά
προγράμματα της Ε.Ε που αποσκοπούν στην
ισχυρότερη απόκριση των υπηρεσιών στην περίπτωση καταστροφών.
Εργαλείο για την καλύτερη επίτευξη αποτελεί η
πρόταση για τη δημιουργία μίας «κοινής» πύλης πληροφοριών, σχετικά με τις διαθέσιμες
δυνάμεις στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας μια διαδικασία ανάλυσης των
σοβαρών περιστατικών τόσο σε ζητήματα διασώσεων, ειδικά υπό το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν
οι προσυμφωνίες της FEU, για συμμετοχή σε
προγράμματα:
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• Διαχείρισης Κρίσεων σε καταστροφές μεγάλης κλίμακας που θα στοχεύσουν την Ε.Ε.
• Δυναμικής υφιστάμενων και νέων μέτρων και
τεχνολογιών αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών και των κλιματικών φαινομένων
• Ανθεκτικότητας σε καταστροφές, μέσω της
τυποποίησης υπηρεσιών πυρόσβεσης- διάσωσης για την υποστήριξη της αύξησης της ανθεκτικότητας στις καταστροφές
• Άμβλυνσης των επιπτώσεων από Έκτακτες
Ανάγκες & Ατυχήματα σε κύριους θαλάσσιους

λιμένες.
Στο συνέδριο επίσης παρουσιάστηκαν στοιχεία
από τη δράση Εθνικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, εξελίξεις στην πυροσβεστική επιστήμη
και τεχνολογία, καθώς και η κατάσταση στον
επαγγελματικό τομέα των πυροσβεστών σε
όλη την Ε.Ε.
Κοινή διαπίστωση στο τελευταίο αποτέλεσε η
μεγάλη διαφορά μεταξύ αμοιβών και εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και οργάνωσης των
φορέων, ενώ επίσης κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η τάση για εργασιακές και ασφαλιστικές
αλλαγές στην κατάσταση του προσωπικού, με
δυσμενέστερους όρους. Τέλος στον προγραμματισμό των συνεδρίων, προτάθηκε η διοργάνωση του 2ου τακτικού συνεδρίου του 2017 να
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Την ΕΑΠΣ στο συνέδριο εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του ΔΣ Γιάννης Σταμούλης και ο εκπρόσωπος της στην FEU Tάσος Παππάς.

9/10 : ημέρα αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας
9η Οκτωβρίου 2003. Αποφράδα μέρα για το
συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων. Το «κράτος» με τον τότε πρωθυπουργό κ. Σημίτη και
τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ.Φλωρίδη
φρόντισε να δείξει την «πυγμή» του και να προσπαθήσει να καταστείλει με υπέρμετρη βία την
ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρία πυροσβεστών,
αστυνομικών, λιμενικών, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που διεκδικούσαν την κατοχύρωση του επαγγέλματός, ως επικίνδυνου και
ανθυγιεινού. Στην κοινή ανακοίνωση όπου εκδόθηκε με την ευκαιρία της θλιβερής επετείου,
επισημαίνεται ότι: «Αλήθεια, τι ειρωνεία, όταν
τα Σώματα Ασφαλείας θεωρούνται κατασταλτικοί μηχανισμοί, να έρχεται το ίδιο το «κράτος»
και να θυματοποιεί τα εντεταλμένα «όργανά»
του… Παρότι παρήλθαν 12 συναπτά έτη, βρισκόμαστε όχι στο σημείο μηδέν, αλλά υπό του
μηδενός. Σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, θεσμικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά.
Το 3ο Μνημόνιο δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού σε κανέναν, παρά τις πρόσφατες εξαγγελθείσες πολιτικές, όπως αυτές διατυπώθηκαν
από τον Πρωθυπουργό της χώρας, μέσω των
προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης την 5η Οκτωβρίου 2015. Παρά ταύτα,
το θετικό ίσως είναι ότι για πρώτη φορά ανα-

δεικνύονται με τέτοια έμφαση τα ζητήματα της
εύρυθμης λειτουργίας του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, ως αναγκαίας προϋπόθεσης
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με
ένα κράτος δικαίου και κοινωνικής δικαιοσύνης
ενάντια στη διαφθορά, τη διαπλοκή και το οικονομικό έγκλημα.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά, επιβάλλεται όμως
η ανάδειξη του ρόλου των Σωμάτων Ασφαλείας, η πλήρης αποδοχή τους από το σύνολο της
κοινωνίας και βεβαίως ο εκσυγχρονισμός των
λειτουργιών και η υλικοτεχνική ενίσχυσή τους
για να υπάρχει ένα πλαίσιο ασφαλούς περιβάλλοντος στη χώρα μας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, θα περιορίζονται τα όποια κρούσματα
κρατικής αυθαιρεσίας και θα βρίσκει δικαίωση
και ο δικός μας καθημερινός αγώνας για την
κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας. Για
να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά τα γεγονότα
του 2003, αλλά και για να πάψουν τα Σώματα
Ασφαλείας να αποτελούν τον μακρύ βραχίονα
της εκάστοτε εξουσίας και το μέσο επιβολής
πολιτικών επιζήμιων για τη χώρα και την κοινωνία».
Για τα γεγονότα του Μαύρου αυτού Οκτώβρη
του 2003, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, υπάρχει σχετική έκδοση της ΕΑΠΣ. (www.eaps.gr)
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η συμπαράστασή μας στους Γάλλους συναδέλφους
Μετά το δολοφονικό κτύπημα στο Παρίσι,
στις 16-11-2015, η ΕΑΠΣ απέστειλε προς τον
Patrice Gerber, Εκπρόσωπο στην FEU της
Γαλλικής Πυροσβεστικής Ένωσης (Fédération
Nationale de Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF)} επιστολή συμπαράστασης:
«Αγαπητέ Συνάδελφε
Τα τρομερά γεγονότα της δολοφονικής επίθεσης που σκόρπισαν το θάνατο στο Παρίσι, μας συγκλόνισαν.
Σε παρακαλούμε να διαβιβάσεις στους Γάλλους Συναδέλφους, εκ μέρους των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος της
Ελλάδας τα θερμά μας συλλυπητήρια, τη
βαθιά οδύνη μας για τα θύματα, αλλά και την
συμπαράστασή μας προς τον φίλο γαλλικό
λαό΄.
Οι Γάλλοι συνάδελφοι από όσα πληροφορηθήκαμε, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή
στην ¨σκηνή της φρίκης” , προσπαθώντας
να διασώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
Ως Πυροσβέστες κατανοούμε καλύτερα την
αξία της ανθρώπινης ζωής, την οποία προσπαθούμε να διασώσουμε όταν κινδυνεύει, πολλές φορές με κίνδυνο της δικής μας
ζωής, γεγονός που μας συγκλονίζει ακόμα περισσότερο όταν βλέπουμε νοσηρούς
τρομοκράτες να ευτελίζουν την ανθρώπινη
ζωή σκορπίζοντας τον θάνατο.
Συνάδελφε
Οι χώρες μας προσέφεραν στο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι, τα συστατικά της ελευθερίας της
δημοκρατίας, της ανοχής, της ανθρωπιστικής φιλοσοφίας, του διαφωτισμού.
Αυτά που συγκροτούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και κάνουν ξεχωριστό τον τρόπο
ζωής στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.
Ο τρόμος που προσπαθούν να σπείρουν
στην Ευρώπη, σκοταδιστές, και μεσαιωνικοί θύλακες μέσω τυφλής βίας δεν μπορεί
να είναι ανεκτός.
Ο συγκλονισμός μας από την φρίκη του
τρομοκρατικού δολοφονικού κτυπήματος,
πρέπει να μετατραπεί σε πανευρωπαϊκό
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συγκλονισμό για την προάσπιση του ελεύθερου και δημοκρατικού τρόπου ζωής μας.
Στην Ευρώπη μας, η ασφάλειά μας είναι η
ελευθερία μας»
Λίγες μέρες αργότερα, στο στα πλαίσια του
Συνεδρίου της FEU στην Βιέννη, η ελληνική
αντιπροσωπεία της ΕΑΠΣ συναντήθηκε με τον
Patrice Gerber, επικεφαλής της Γαλλικής αντιπροσωπείας.
Του εκφράσαμε την οδύνη μας και τη συμπαράσταση μας για τα θύματα της τρομοκρατικής
επίθεσης στο Παρίσι και συζητήσαμε για την
κατάσταση που διαμορφώνεται στον τομέα της
προστασίας των πολιτών, υπό το πρίσμα της
έκρηξης του μεταναστευτικού και της έξαρσης
του θρησκευτικού φομενταλισμού. Η γαλλική
αντιπροσωπεία μας ευχαρίστησε για την άμεση έκφραση συμπαράστασης που εξέφρασε η
Ένωσή μας μετά το δολοφονικό κτύπημα.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

1984 - τα γεγονότα της Πυροσβεστικής Σχολής
Πάνω πλέον από τρεις δεκαετίες, το 1984, η
τότε κυβέρνηση, σχεδιάζει ένα από τα δεκάδες
νομοθετήματα αναδιοργάνωσης των Σωμάτων
Ασφαλείας. Νομοσχέδιο που εκφράζει την τότε
πολιτική πρόθεση να «ενοποιηθούν» η Αστυνομία Πόλεων, η Ελληνική Χωροφυλακή και το
Πυροσβεστικό Σώμα.
Το κείμενο αυτού του νομοσχεδίου δημοσιεύεται στις 26 Γενάρη του 1984, στον ημερήσιο
Τύπο και προβλέπει την κατάργηση της ιεραρχικής δομής και αυτονομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και μετατρέπει την Πυροσβεστική
Σχολή σε «σεμιναριακό φροντιστήριο».
Το επόμενο πρωινό της 27ης, οι τότε Δόκιμοι
Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Σχολής, σε
μια εποχή που δεν υπήρχε συνδικαλισμός στο
χώρο, διαβάζοντας το νομοσχέδιο, συνεγείρονται και με τον πλέον ειρηνικό τρόπο, αυθόρμητα διατυπώνουν την συλλογική τους θέση για
Πυροσβεστικό Σώμα, αυτοδύναμο, αυτοδιοικούμενο, αυτοτελές χωρίς υποβάθμιση της Πυροσβεστικής Σχολής. Η διαμαρτυρία τους, δημιουργεί αίσθηση, καλύπτεται από τον Τύπο της
εποχής και η πολιτική ηγεσία δέχεται σχετική
επιτροπή, όπου ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης,
δεσμεύεται ότι δεν θα υλοποιήσει καμία από τις
ρυθμίσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Η πρώτη πρώιμη «συνδικαλιστική» αυτή κίνηση των Δόκιμων Αξιωματικών εκείνη τη μέρα,
απέδωσε τα μέγιστα, αφού ανέκοψε τη διαλυτική πολιτική πρόθεση και διασφάλισε το Πυροσβεστικό Σώμα που γνωρίζουμε σήμερα.
Δυστυχώς ο τότε «πολιτικός και υπηρεσιακός
πολιτισμός» της εποχής, λειτούργησε με τον
δικό του «μετεμφυλιακό τρόπο».
Για τα γεγονότα ασκήθηκαν διώξεις εναντίον
των μετεχόντων που οδήγησαν στην απόταξη
από το Π.Σ. τεσσάρων Δοκίμων, την αποπομπή από τη Σχολή πέντε Δοκίμων, την επιβολή προστίμων σε 18 Δοκίμους και την επιβολή
προστίμων και τη μετακίνηση από την Πυροσβεστική Σχολή τεσσάρων Αξιωματικών. Μερικά χρόνια αργότερα θα υπάρξει αποκατάσταση
των αποταχθέντων και των αποπεμφθέντων
Δοκίμων Αξιωματικών,

Σήμερα 30 χρόνια μετά, που όλοι τους πλέον
οι συντελεστές εκείνης της περιόδου βρίσκονται σε αφυπηρέτηση και δυστυχώς κάποιοι και
πολύ μακριά, μπορούμε να φωτίσουμε το γεγονός και να το παραδώσουμε με όλα τα στοιχεία
στην πυροσβεστική ιστορία. Ο σπόρος που
ερρίφθη το 1984 στο κτίριο της Πυροσβεστικής Σχολής, θα φυτρώσει μια δεκαετία σχεδόν
αργότερα, το 1995, όπου μια άλλη πρωτοβουλία Αξιωματικών, προερχόμενοι από τους Δόκιμους των γεγονότων του 1984 και Δοκίμων
Ανθυποπυραγών, στο ίδιο κτίριο, θα δημιουργήσει τον πυρήνα που θα ιδρύσει την ‘Ένωση
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τη συνδικαλιστική έκφραση των Αξιωματικών του Π.Σ.
που μέχρι σήμερα δίνει τον αγώνα της. Ο ένας
εκ των συγγραφέων ο Νίκος Διαμαντής ανήκει
στους πρώτους, ο δεύτερος, εκ των συγγραφέων, ο Γιάννης Σταμούλης ανήκει στους δεύτερους.
Τα πρωτότυπα στοιχεία – τεκμήρια της ιστορικής αυτής σελίδας του πυροσβεστικού οργανισμού, μας τα εμπιστεύτηκαν συνάδελφοι
πρωταγωνιστές των γεγονότων που τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό.

28

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

κλιματική αλλαγή
Η σύγχρονη εφιαλτική απειλή της πολιτικής
προστασίας
Με ένα νέο e-book εμπλουτίστηκε η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ. Ανιχνεύει τις κλιματικές αλλαγές, μια απειλή, από τις πλέον
σύγχρονες και τις πλέον επικίνδυνες, που απασχολεί πλέον σοβαρά το σύνολο της διεθνούς
κοινότητας. Στο παρόν εγχειρίδιο του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη δίνεται μια συνοπτική
παρουσίαση του φαινομένου, παρουσιάζονται
επικεντρωμένα δράσεις της παγκόσμιας κοινότητας καθώς και οι πλέον σημαντικές προβλέψεις για το φαινόμενο. Η παρούσα έκδοση είναι
η επικαιροποίηση της έκδοσης του 2014, στην
οποία προστέθηκε στην εισαγωγή του, κείμενο του Γεωλόγου (B.Sc.) – Περιβαλλοντολόγου
(M.Sc.) Αργύρη Αργυρίου που περιγράφει αναλυτικά το φαινόμενο και προστίθενται νεότερα
στοιχεία και μελέτες.
Στην παρούσα έκδοση, ο εικαστικός Σπύρος
Ντασιώτης, παραχώρησε ευγενικά φωτογραφίες από τα ξυλόγλυπτα δημιουργήματά του, για
το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο της έκδοσης.
Στο εξώφυλλο η φωτογραφία με τα δύο θαυμάσια ξυλόγλυπτα που απεικονίζονται είναι από
το μεγάλο έργο του «Πάρκο των Ψυχών», που

βρίσκεται στην Πάρνηθα, θυμίζοντας την πύρινη καταστροφή που σάρωσε μεγάλο μέρος
του δασικού της πλούτου. Στο οπισθόφυλλο η
φωτογραφία του «σπαρακτικού» ξυλόγλυπτου
είναι από τον κύκλο έργων του με τίτλο «Κρίση
– Καταστροφή».
Η έκδοση βρίσκεται αναρτημένη στην διεύθυνση www.eaps.gr

πολιτική προστασία και Πυροσβεστικό Σώμα
Mετά από σχετικά δημοσιεύματα, αλλά και τη
σύσταση ειδικής επιτροπής για την κατάρτιση
προτάσεων για την αλλαγή του Ν.4249 αναφορικά με την ΓΓΠΠ, χωρίς τη συμμετοχή στελέχους του ΠΣ, η Ένωσή μας προχώρησε σε
παρέμβασή προς τον Αν Υπουργό κ.Τόσκα.Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι :
«το Πυροσβεστικό Σώμα, αποτελεί τον κεντρικό
και κύριο επιχειρησιακό φορέα παροχής έργου
πολιτικής προστασίας στην πατρίδα μας. Στον
πριν ολίγες ημέρες απολογισμό της δράσης
του για το 2015, υπό την τιμητική παρουσία
σας, αναδείχθηκε το αυτό το μεγάλο και πολύπλευρο έργο που παράγεται υπό τις δυσμενείς
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συνθήκες των μνημονιακών επιταγών. Αυτό
το αποτέλεσμα, οφείλεται κυρίως στον υψηλό
επαγγελματισμό και την προσφορά των Πυροσβεστών, αλλά και στον βελτιστοποιημένο διαφορετικό συντονισμό, μέσω του ΕΣΚΕ, όπου
συγκέντρωσε υπό ενιαία διοίκηση όλες τις διατιθέμενες δυνάμεις πολιτικής προστασίας.
Παράλληλα στα πλαίσια, αυτά ζητούμενο παραμένει όπως πολύ καλά επισημάνατε στην
ομιλία σας στη Βουλή, κατά τις προγραμματικές
δηλώσεις της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
ως σχεδιαστικού οργάνου και του Πυροσβεστικού Σώματος ως επιχειρησιακού βραχίονα.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
Προς τον πρώτο άξονα, σημαντική συνεισφορά
είναι η αξιοποίηση εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών του ΠΣ στο δυναμικό της ΓΓΠΠ
και στο δεύτερο άξονα ο διακριτός ρόλος του
επικεφαλής της ΓΓΠΠ από τα επιχειρησιακά
του ΠΣ, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα
δυαρχίας κατά το κρίσιμο χρόνο των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.
Αναφορικά με τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι
στερούνται αληθείας, και βασιμότητας πληροφορίες που αποδίδουν προθέσεις υποβάθμισης του ρόλου του ΠΣ στην ΓΓΠΠ. Θα πρέπει
πάντως να επισημάνουμε, ότι θεωρείται τουλάχιστον «άκομψο» το γεγονός ότι στην επιτροπή
που συστάθηκε για την επεξεργασία προτάσεων για την αναμόρφωση του Ν.4249, για τον
τομέα της πολιτικής προστασίας, δεν συμμετάσχει κανένα από τα στελέχη του ΠΣ που υπηρετούν στην ΓΓΠΠ και κανένα από τα στελέχη
του ΕΣΚΕ». Η παρέμβαση τόνιζε στο τέλος της
ότι η «εξεύρεση του βέλτιστου προτύπου για
την σχέση ΓΓΠΠ και Πυροσβεστικού Σώματος,

μας βρίσκει σύμφωνους να κινείται στα πλαίσια που και εσείς παρουσιάσατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με στόχο την υλοποίηση της
προγραμματικής διακήρυξης του πολιτικού σας
φορέα για «Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, της
ΓΓΠΠ ως Σχεδιαστικού – Συντονιστικού- επιχειρησιακού βραχίονα του ΠΣ και ενσωμάτωσής
του στο φυσικό του χώρο, αυτό της πολιτικής
προστασίας μέσω της υπαγωγής του στην κεντρική διακυβέρνηση της χώρας».

Από τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με τον
νέο Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

ημέρα μνήμης πεσόντων πυροσβεστών
Ξημερώματα τέτοια μέρα, 12 Νοέμβρη 1942, ο
Πυροσβέστης Β΄ Τάξης Κωνσταντίνος Πούλιος
παλεύοντας με τις φλόγες σε κτίριο στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης, χάνει τη ζωή του και με τη
θυσία του, εν ώρα του πυροσβεστικού καθήκοντος, θεμελιώνει το ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Μετά από 6 δεκαετίες, η ΕΑΠΣ ανασύρει ευλαβικά το γεγονός της θυσίας του και προτείνει
την καθιέρωση της Ημέρας Μνήμης Πεσόντων
Πυροσβεστών, στις 12 Νοέμβρη κάθε χρόνο,
ημέρα της θυσίας του. Με το Ν.3511, το 2006 η
πρόταση αυτή γίνεται θεσμική πραγματικότητα
και από το 2007\ κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, σε
όλη τη χώρα γίνονται στα πυροσβεστικά μνημεία πεσόντων τελετές χρέους. Και φέτος η
κεντρική εκδήλωση τιμής και χρέους έγινε στο
Ηρώον του Πυροσβεστικού Σώματος, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΕ στο Χαλάνδρι. Την τελετή κόσμησαν συγγενείς, πεσόντων συναδέλφων, ενώ παρέστησαν τόσο η
πολιτική όσο και η πυροσβεστική ηγεσία.
Τιμητικό στέφανο κατέθεσαν όλα τα σωματεία

του πυροσβεστικού προσωπικού, εν ενεργεία
και αφυπηρετησάντων. Εκ μέρους του Δ.Σ. της
ΕΑΠΣ στέφανο τιμής κατέθεσε ο Πρόεδρος.
Για τους πεσόντες συναδέλφους στο βωμό του
καθήκοντος, υπάρχει ειδική έκδοση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ (www.eaps.gr)
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δράσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ
Υπόμνημα εξαίρεσης σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ

Στις 15 Οκτωβρίου από κοινού ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ, αποστείλαμε στον Πρόεδρο των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής των Ελλήνων κ. Μάκη Μπαλαούρα και
κοινοποιήσαμε στα πολιτικά κόμματα, υπόμνημα για την Εξαίρεση διατάξεων από το άρθρο
21 παρ. 3 του κατατεθέντος στην Βουλή της
12/10/2015 Σχεδίου Νόμου – Τροποποίηση
των διατάξεων Ν.4336/2015. Με το υπόμνημα
ζητήσαμε:
α) Την αφαίρεση (εξαίρεση) από το άρθρο 21
παρ. 3 του κατατεθέντος από 12-10-2015 στην
Βουλή των Ελλήνων Σχεδίου Νόμου, με τίτλο
«Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», του άρθρου 28 του Ν.4331/2015,
που μας έδινε την δυνατότητα σαν αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση να μετατρέψουμε τα
κλαδικά μας Ταμεία σε Επαγγελματικά (ΝΠΙΔ).
β) Την κατάργηση της περίπτ. 2 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ε.2 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015,
σχετικά με την ένταξη του ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ
στο ΕΤΕΑ από 01/09/2015.
Για την πλήρη κατανόηση του θέματος, συντάξαμε πλήρη ιστορικό της ιστορίας των ενεργειών των σωματείων μας για την μετατροπή των
ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Ταμεία
Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ).
Συγκεκριμένα:
1. Με το άρθρο 220 Ν.4281/2014, δόθηκε η
δυνατότητα στους ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ μέχρι 31/12/2014, να μετατραπούν σε
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ),
υποχρεωτικής ασφάλισης (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα
7 & 8 του Ν.3029/2002, μετά από σύμφωνη
γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των κλάδων των ασφαλισμένων και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.
2. Με το άρθρο 119 του Ν.4316/2014 η ανωτέρω ημερομηνία παρατάθηκε μέχρι 28/02/2015
εν συνεχεία με το άρθρο 31 του Ν.4320/2015
(Νόμος για την ανθρωπιστική κρίση) μέχρι
30/6/2015 και με το άρθρο 28 Ν.4331/2015 μέ-
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χρι 31/12/2015.
3. Με το άρθρο 3 παρ. 28 ν. 4334/2015 (αντικαταστάθηκε) ο ΤΕΑΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσεται από 01/01/2015 στο ΕΤΕΑ.
4. Με το άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. περίπτ. 2 Ν.4336/2015 ο ΤΕΑΥΠΣ εντάσσεται τελικώς στο ΕΤΕΑ από 1/9/2015.
5. Με το άρθρο 21 παρ. 3 του κατατεθέντος
από 12-10-2015 στην Βουλή των Ελλήνων
Σχεδίου Νόμου, με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», καταργούνται μεταξύ άλλων ρητώς και μάλιστα αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
τους (02-07-2015) οι διατάξεις του άρθρου 28
του Ν.4331/2015, που μας έδιναν την δυνατότητα σαν αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση να
μετατρέψουμε τα κλαδικά μας Ταμεία σε Επαγγελματικά (ΝΠΙΔ).
6. Με έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εργασίας από 12-12-2014, κατατέθηκε εξ αρχής
εμπρόθεσμα, και στην Εθνική Αναλογιστική
Αρχή (Ε.Α.Α.) τις απαιτούμενες Αναλογιστικές
μελέτες, το Σχέδιο Καταστατικού του υπό ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου, βρισκόμενοι συνεχώς σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία
με τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
7. Το Υπουργείο Εργασίας & η Εθνική η Εθνική
Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) εξ αρχής μας ζήτησε τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και μας έκανε
υποδείξεις, τόσο για το καταστατικού όσο και
για τις μελέτες που είχαν κατατεθεί, στις οποίες
ανταποκριθήκαμε θετικά, αναμένοντας ταυτόχρονα την υλοποίηση της υπόσχεση της πολίτικης ηγεσίας για κατάργηση των δυσμενών
διατάξεων του άρθρου 220 Ν.4281/2014, με
σκοπό την περαίωση των διαδικασιών μέχρι
31/12/2015.
8. Βλέποντας τις αναπάντεχες εξελίξεις με το τελευταίο μνημόνιο (άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Ε.2. περίπ. 2 Ν.4336/2015), προκείμενου να
προλάβουμε τις εξελίξεις επανυποβάλαμε με το
από 19-08-2015 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εργασίας και την Αναλογιστική Αρχή προτεινόμενο σχήμα απόσβεσης του ελλείμματος
(αποθεματοποίησης) μόνο για τον κλάδο
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Επικούρισης, ανταποκρινόμενοι στις τελευταίες
υποδείξεις τους, σχετικά με την τροποποίηση
των ήδη κατατεθειμένων με το από 15/12/2014
σεναρίων απόσβεσης του ελλείμματος – αποθεματοποίησης.
9. Την 09-09-2015 πραγματοποιήθηκε παρουσία της κα Πρόεδρου και μελών της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής καθώς και των αναλογιστών και αφού ακούσαμε τις νέες παρατηρήσεις τους, τις οποίες και αποδεχτήκαμε προβήκαμε στην επικαιροποιήση της μελέτης μας και
την επανυποβάλαμε προς έγκριση με το από
10-09-2015 έγγραφό μας προς το Υπουργείο
Εργασίας και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
10. Όταν η ΠΟΕΥΠΣ και η ΕΑΠΣ ενημερώθηκαν για τις νομοθετικές διατάξεις και διαδικασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω θέμα, ανέλαβαν άμεσα την πρωτοβουλία ενημέρωσης των
μελών μας σε Πανελλαδική βάση για τη δυνατότητα μετατροπής του ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ από
ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης.
11. Η ανάδοχος αναλογιστική εταιρεία, εισηγήθηκε ότι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος κάλυψης
του ανωτέρου ελλείμματος είναι η σταδιακή
μείωση των παροχών ώστε να εξασφαλίζεται η
βασική αρχή της συνοχής, αλληλεγγύης και δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών, κάτι που έχει
γίνει και στο παρελθόν, με αντίστοιχα ταμεία
του Ν.4052/2012.
12. Τα μέλη της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ καλόπιστα είχαμε αποβλέψει δικαιολογημένα και είχαμε πιστέψει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπληρώσει, θεμελιώδη υποχρέωσή του να εκδώσει
διαπιστωτική πράξη για την εξαίρεση από το
ΕΤΕΑ και την μετατροπή του Ταμείου, ενέργεια
που δεν αντιβαίνει στις μνημονικές υποχρεώσεις τις χώρας μας. Επισημαίνουμε ότι ο μνημονιακός Ν.4281/2014 ήταν αυτός που μας
έδωσε αυτή την δυνατότητα.
Από το παραπάνω ιστορικό φαίνεται ξεκάθαρα
ότι, επί της ουσίας και στις δύο περιπτώσεις
που αναφερόμαστε στα αιτήματά μας, καταργείται αναδρομικά Νόμος που μας έδινε δικαίωμα το οποίο και ασκήσαμε εμπρόθεσμα αν και
εμείς καταθέσαμε από 12/12/2014 έγκαιρα την
μελέτη μας παραβαίνοντας κάθε μορφή δικαίου
και καλής πίστης.
Συνάντηση με τον υπεύθυνο για τον τομέα
δημόσιας τάξης της Νέας Δημοκρατίας,

βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη - κατάθεση
τροπολογίας
Σε συνέχεια των παρεμβάσεων που επιχειρούμε ενόψει του εφαρμοστικού νομοσχεδίου που
συζητείται στη Βουλή, μετά από συνάντηση με
τον υπεύθυνο για τον τομέα δημόσιας τάξης της
Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη, κατέθεσε επίκαιρη τροπολογία-προσθήκη
προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία για το
επικουρικό πυροσβεστικό ταμείο μας, το οποίο
“τσουβαλιάζεται” στο ΕΤΕΑ, παρότι εγκαίρως
είχαν υλοποιηθεί όλα τα προαπαιτούμενα προκειμένου να μετατραπεί σε ΤΕΑ.
Με την τροπολογία ζητήθηκε προς αποκατάσταση της αδικίας, εξαίρεση στο τέλος της παρ.
3 του άρθρου 21 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου
για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα μετατροπής σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Συνάντηση με τους Υπουργούς κ.κ. Κατρούγκαλο –Τόσκα
Στις 20 Οκτωβρίου στα πλαίσια της δράσης
μας για την διάσωση του επικουρικού μας πυροσβεστικού ταμείου, συναντηθήκαμε με τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο,
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν.
Τόσκα, παρουσία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
κ.κ. Ε. Αυλωνίτου και Π. Κωσταντινέα.
Στην συνάντηση εκφράσαμε στους κ.κ. Υπουργούς τη δυσαρέσκειά μας γιατί με την ψήφιση
του τελευταίου εφαρμοστικού νόμου έκλεισε η
δυνατότητα που έδιναν προγενέστερες ρυθμίσεις για την μετατροπή του επικουρικού μας ταμείου σε επαγγελματικό. Ιδιαίτερα επισημάναμε
ότι σαν σωματεία του ΠΣ ασκήσαμε εγκαίρως
και εμπροθέσμως τη δυνατότητα που μας έδινε ο Νόμος, προκειμένου να σώσουμε το επικουρικό μας ταμείο και ολοκληρώσαμε όλα τα
προαπαιτούμενα προκειμένου να μετατραπεί
σε επαγγελματικό.
Ο Υπουργός Εργασίας, μας δήλωσε ότι στην
περίπτωσή μας είναι ξεκάθαρο ότι εμπροθέσμως είχαμε κινηθεί και ότι αναγνωρίζοντας
το δίκαιο μας, θα γίνει προσπάθεια να εκδοθεί
σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου
προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της
μετατροπής του πυροσβεστικού επικουρικού
ταμείου σε επαγγελματικό.
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Στην εισήγησή του ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε
ότι σκοπός της Κυβέρνησης είναι η ενοποίηση
όλων των Ταμείων και η θεσμοθέτηση ενιαίων
κανόνων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Το πιο ανησυχητικό όμως ήταν η δήλωση
του Υπουργού ότι σε περίπτωση μη ενοποίησης των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του
ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ και μετατροπής τους σε
επαγγελματικά ταμεία, το δημόσιο ως εργοδότης δεν θα συνεισφέρει το προβλεπόμενο 3%
(εργοδοτική εισφορά).
Από την συνολική συζήτηση σαφώς και δεν
προέκυψε σιγουριά και ασφάλεια για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό μας μέλλον.
Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας
Στις 26 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον Υπουργό, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Γιώργο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, τον Γ.Γ. Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Νικόλαο Φράγκο, τον Προϊστάμενο του ΤΕΑΠΑΣΑ κ. Ευάγγελο Τσαλοκώστα,
τον Προϊστάμενο Γ’ Τμ. Παροχών ΤΕΑΠΑΣΑ
κ. Κων/νο Ζαγγογιάννη, την συνεργάτη μας
Νομική σύμβουλο, στο Δίκαιο της Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, τον
συνεργάτη μας Οικονομολόγο – Αναλογιστή κ.
Κων/νο Νικολάου, για το μέλλον των κλαδικών
μας ταμείων ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Στη συνάντηση, εκφράστηκε η δυσαρέσκειά
μας, γιατί με την ψήφιση του τελευταίου εφαρμοστικού νόμου, αναδρομικά, έκλεισε η δυνατότητα που μας έδιναν προγενέστερες ρυθμίσεις
για την μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ σε επαγγελματικό ταμείο, καθώς και να αποφύγουμε την
ενσωμάτωση του ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ. Επισημάναμε ιδιαίτερα ότι ασκήσαμε εγκαίρως και
εμπροθέσμως τη δυνατότητα που μας έδινε ο
νόμος, προκειμένου να σώσουμε το επικουρικό
μας ταμείο και ολοκληρώσαμε όλα τα προαπαιτούμενα ώστε να μετατραπεί σε επαγγελματικό. Τον ενημερώσαμε επίσης ότι ήδη έχουμε
προσφύγει με Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ
Ο κ. Υπουργός, μας δήλωσε ότι στην περίπτωση μας είναι ξεκάθαρο ότι εμπροθέσμως έχουμε κινηθεί στις 12/12/2014, θεωρεί δίκαιο το αίτημά μας για Επαγγελματικό Ταμείο και εκτιμά
ότι υπάρχει τελικά μεγάλη πιθανότητα για την
δημιουργία του. Μας πληροφόρησε επίσης, ότι
αντίστοιχο σχετικό αίτημα έχει υποβάλει εμπρό-
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θεσμα και το Ταμείο των Βενζινοπωλών και το
Υπουργείο έχει υποβάλει ερώτημα στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους ως προς το αν επιτρέπεται η μετατροπή του σε ΤΕΑ, στο οποίο
αναμένει απάντηση. Μας καθησύχασε επίσης,
ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών, ως προς το προβλεπόμενο 3%
που συνεισφέρει το δημόσιο – εργοδότης στην
περίπτωση του Επαγγελματικού Ταμείου. Επίσης θέσαμε υπόψη στον κ. Υπουργό, τα προβλήματα που προκύπτουν από τον νέο τρόπο
Υπολογισμού των εφάπαξ βοηθημάτων του
ΤΕΑΠΑΣΑ, που έχουν ως αποτέλεσμα την μη
χορήγηση τους από 30/07/2014 μέχρι σήμερα.
Ο κ. Υπουργός, μας ενημέρωσε ότι το αμέσως
χρονικό διάστημα, θα επέλθουν μεταβολές
στην Υπουργική Απόφαση υπολογισμού των
εφάπαξ (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος) και θα
οριστούν εκ νέου οι παράμετροι υπολογισμού
τους, ώστε να χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ
το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα με τη συνάντηση, κατατέθηκε Αίτηση Αναστολής εκτέλεσης της απορριπτικής απόφασης του Υπουργείου.
Ενημέρωση για τα ΕΦΑΠΑΞ του Πυροσβεστικού Προσωπικού
Μέσα Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ευρεία
σύσκεψη στο ΥΕΘΑ ύστερα από πρόσκληση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου με θέμα το Συντελεστή Βιωσιμότητας και
τη Ρήτρα Αξιόμαχου Ειδικών Λογαριασμών Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων. Στη σύσκεψη
συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των διοικήσεων
των Ειδικών Λογαριασμών των Ταμείων των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ). Κατά τη σύσκεψη ο κ. Καμμένος ενημέρωσε ότι, μετά από σχετική επικοινωνία και αλληλογραφία με το Υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση
του αρμόδιου Υπουργού, προωθείται αλλαγή –
τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 220
παρ. 3 του Ν.4281/2014, με τις οποίες καθορίστηκαν ο τρόπος υπολογισμού και χορήγησης
των εφάπαξ βοηθημάτων.
Από την πλευρά τους, όλοι οι εκπρόσωποι
ζήτησαν την κατάργηση του άρθρου 220 του
Ν.4281/2014 και να την συνέχιση της λειτουργίας των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών
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σύμφωνα με τις υφιστάμενες καταστατικές τους
διατάξεις πριν την 30-07-2014. Ο κ. Καμμένος
ζήτησε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Ειδικών Λογαριασμών και των Ταμείων να συγκληθούν και να αποφασίσουν εάν δύνανται απρόσκοπτα να χορηγούν τα εφάπαξ βοηθήματα
προς τους δικαιούχους σε βάθος τουλάχιστον
δέκα (10) ετών, χωρίς την δημιουργία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, προκειμένου μέσω
των αρμόδιων Υπουργών να προωθηθούν
προτάσεις στο Υπουργείο Εργασίας που είναι
αρμόδιο για την όποια νομοθετική παρέμβαση
σχεδιάζεται τις προσεχείς ημέρες.
Αναφορικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ, την Δευτέρα
09/11/2015 πραγματοποιήθηκε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για να παρθεί απόφαση για
το εν λόγω θέμα. Στην εισήγησή του, στην συνεδρίαση, ο Διευθυντής Ασφάλισης – Παροχών, Πύραρχος Ε. Τσαλοκώστας. ενημέρωσε
ότι εκκρεμούν 1053 αιτήσεις για τη χορήγηση
εφάπαξ βοηθήματος (675 για το ΤΠΑΣ, 271 για
το ΤΠΥΑΠ, και 107 για το ΤΠΥΠΣ) και διαβεβαίωσε παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα στοιχεία ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του
Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας επαρκούν
για την πλήρη κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων εάν εφαρμόζουμε τις ισχύουσες μέχρι
29/07/2014 καταστατικές διατάξεις, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού και χορήγησης των
εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων, χωρίς να δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και
ελλείμματα.
Επίσης ενημέρωσε ότι λόγω των σχετικών διατάξεων των νόμων 3856/2010, 4336/2015 και
4337/2015 που ρυθμίζουν την θεμελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος τα δύο τελευταία
χρόνια έχουν μειωθεί κατά πολύ οι αιτήσεις για
την χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν περιορισθεί
κατά πολύ οι συνταξιοδοτήσεις και διαφαίνεται
ότι θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση τουλάχιστον
για την επόμενη 10ετία, εξασφαλίζοντας πλήρως τις χρηματοροές από την είσπραξη των
ασφαλιστικών εισφορών των μετόχων, καλύπτοντας όλα τα αιτήματα για χορήγηση εφάπαξ
βοηθημάτων, δημιουργώντας μάλιστα και αποθεματικό κεφάλαιο.
Το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ, τελικά ομόφωνα, αποφάσισε την εξαίρεση του κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ από τις διατάξεις του άρθρου 220 του

Ν.4281/2014 αφού τουλάχιστον την επόμενη
10ετία δύναται ο Τομέας Πρόνοιας του Ταμείου
να χορηγεί απρόσκοπτα τα εφάπαξ χρηματικά
βοηθήματα στους ασφαλισμένους, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να δημιουργούν ελλείμματα, στηριζόμενοι αποκλειστικά
στις ασφαλιστικές εισφορές των μετόχων.
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