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Η κρίση του
μεταναστευτικού – προσφυγικού,
ζήτημα πολιτικής προστασίας
και πολιτικής άμυνας
Η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών
της χώρας μας, τις τελευταίες μέρες πέρα από
το αυτό καθαυτό ανθρωπιστικό του χαρακτήρα, έφερε την οργανωμένη πολιτεία μπροστά
σε ένα δυσχερέστατο και δυσκολοδιαχείριστο
πρόβλημα. Σαφώς και η διαχείριση ενός τόσο
τεράστιου προβλήματος ξεπερνά τις εθνικές
δυνατότητες καθόσον η ουσιαστική του επίλυση επιβάλει πρωτίστως την ευρωπαϊκή και διεθνή αντιμετώπιση του προβλήματος. Όμως η
Ελληνική Πολιτεία πέρα από τις οποιοσδήποτε
εξελίξεις σε αυτά τα επίπεδα έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί με τις εθνικές της δυνάμεις
σε πρώτη απόκριση, το πρόβλημα, με γνώμονα την παροχή ασφάλειας στους δικούς της
πολίτες και διασφάλιση της πολιτικής προστασίας στην χώρα, από την μία και την παροχή
ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης στους πρόσφυγες και την τήρηση της νομιμότητας με εξίσου ανθρώπινες συνθήκες στους παράτυπους
μετανάστες.
Η διαμορφωθείσα κατάσταση σαφώς και δεν
έχει προηγούμενο, καθότι πρόκειται για μια μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού, που εισέρχεται
στη χώρα είτε ως πρόσφυγες ή άτυποι μετανάστες, κινούνται ανεξέλεγκτα στη χώρα, χωρίς
να έχουν τη δυνατότητα οργανωμένης διαμονής, στέγασης, διατροφής, περίθαλψης. Αν στο
παραπάνω προστεθεί το κλείσιμο των συνόρων, προστίθεται ο παράγοντας του αγνώστου
χρόνου παραμονής τους στην χώρα.
Η περιγραφή της «κρίσης» σαφώς και δεν είναι
απλή υπόθεση. Πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι πέρα από τον χαρακτηρισμό
πρόσφυγας ή μετανάστης, είναι διαφορετικής
εθνότητας, θρησκεύματος, ένας μεγάλος αριθμός είναι με οικογένειες, ένας άλλος χωρίς,
ενός στο σύνολό τους βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, χωρίς να μπορούν να διαχειριστούν από τις δημόσιες αρχές με συνήθεις
διαδικασίες. Μια διαχείριση που πρέπει να συνδυάσει την εξασφάλιση βασικών αναγκών, σε
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προσωρινή στέγαση, διατροφή και υγειονομική
κάλυψη έκτακτων αναγκών. Παράλληλα όλο
αυτό το πλέγμα παροχών πρέπει να εμπεριέχει
συνθήκες ασφαλείας και δημόσιας τάξης προς
το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και να
διασφαλίζει ευαίσθητα ζητήματα εθνικής άμυνας.
Η αντιμετώπιση των συνεπειών του «μεταναστευτικού κύματος» σε επίπεδο «διαχείρισης»
ως συμβάν πολιτικής προστασίας δεν έχει προβλεφθεί ως σχεδιασμός και πρόβλεψη στο σχετικό παράρτημα του Γενικού Σχεδίου της Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτη» (Υ.Α.1299/2003).
Μια μόνο πτυχή της «ανθρωπιστικής αυτής
κρίσης» προσομοιάζει με τις βλαπτικές συνέπειες από δασικές πυρκαγιές ή σεισμούς, όπου
υπάρχει έκτακτη ανάγκη στέγασης και σίτισης
μετά από καταστροφές ή καταρρεύσεις κτιρίων. Αλλά και από το θεμελιώδη θεσμικό κείμενο της Πολιτικής Προστασίας στην χώρα, τον
Ν.3013/2002 (άρθρο 1) φαίνεται η μη πρόβλεψη διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης, καθώς αναγράφεται ότι: η πολιτική προστασία της
χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής,
υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που
προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης,
κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου αυτού σκοπού περιλαμβάνεται η
μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές
της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των
συνεπειών των καταστροφών.
Στο άρθρο 2 του ίδιου άρθρου εξειδικεύεται ότι
η καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας
εξέλιξης φυσικό- φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο
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το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο καθώς και στο ανθρωπογενές φυσικό περιβάλλον. Το ίδιο βλέπουμε
να επαναλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη ρύθμιση για την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ν.4249/2014,
όπου στο άρθρο 104, αναφέρεται ότι η Γ.Γ.Π.Π.
«έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό,
την οργάνωση και τον συντονισμό δράσης για
την εκτίμηση κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών
τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των
δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω…»
Αν τώρα αυτήν την κρίση, την θεωρήσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τον ορισμό της θα τον
αναγνώσουμε στο άρθρο 16 του Ν.2936/2001,
όπου ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεωρείται «κάθε αιφνίδια κατάσταση που προκαλείται
από φυσικά ή άλλα γεγονότα τεχνολογικά ή πολεμικά και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απωλειών, ζημιών και καταστροφών σε έμψυχο ή άψυχο δυναμικό της χώρας ή την παρακώλυση και
διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
της χώρας». Και ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται για να εξειδικεύσει την αντίστοιχη απαίτηση
του Ν.Δ. 17/1974 (περί ΠΣΕΑ) όπου στο άρθρο
2 αναγράφεται «πολιτική κινητοποίησις νοείται
η μετάπτωσις των πολιτικών δυνάμεων εκ της
καταστάσεως ειρήνης εις πολεμικήν τοιαύτην ή
εις κατάστασιν αντιμετωπίσεως των εκτάκτων
εν ειρήνη αναγκών»
Και εφόσον η συνολική διαχείριση της κατάστασης επιδεινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19
του ίδιου νόμου είναι στην ευχέρεια του κ. Πρωθυπουργού «η πολιτική κινητοποίηση γενική ή
μερική εφόσον κρίνεται τούτο επιβεβλημένον
προς αντιμετώπισιν εκτάκτων εν ειρήνη αναγκών.» Βέβαια οι περισσότερες διατάξεις του
παραπάνω νόμου που αφορούν την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έχουν καταργηθεί από τον νεότερο Ν.3013/2002.
Στα παραπάνω βέβαια όπως πολύ σωστά επισημαίνει μια εξαιρετική γνώστης των θεμάτων
πολιτικής προστασίας στην χώρα μας η Δρ.
Ασπασία Καραμάνου η διάκριση μεταξύ της
ομαλότητας και της εξαίρεσης είναι ιδιαίτερα
δυσχερής και η επείγουσα και απρόβλεπτη
ανάγκη επιδεινώνεται και αλληλοσυγχέεται με
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τις καθημερινές ανάγκες. Το προσφυγικό ποιά
καταστροφή είναι που θα προκαλούσε την κήρυξη μιας έκτακτης κατάστασης ανάγκης προκειμένου να ληφθούν μέτρα επαναφοράς σε
κατάσταση ομαλότητας;
Επί της ουσίας η αντιμετώπιση της κρίσης εξαιτίας του μεταναστευτικού στην πατρίδα μας
ξεπερνάει τις υφιστάμενες θεσμικές προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση της έννοιας
της εξαιρετικής περίστασης ώστε να μην γίνει
καταχρηστική επίκληση της έννοιας της έκτακτης ανάγκης. Το προσφυγικό δεν μπορεί να
χαρακτηρισθεί μονοσήμαντα π.χ. ως περιστατικό πολιτικής προστασίας γιατί στο επόμενο
βήμα θα αγνοηθεί η απαραίτητη διασύνδεση
των εξαιρετικών μέτρων που λαμβάνονται για
την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης με το
στοιχείο της προσωρινότητας και της αναλογικότητας και τα μέτρα που θα ληφθούν θα μετατραπούν σε μόνιμα.
Παράλληλα αναδείχθηκε κάτι που επί χρόνια
μελετάται στις Σχολές άμυνας και ασφάλειας
στη χώρα μας, δηλ. την ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων πολιτικής άμυνας-πολιτικής
προστασίας και της προσπάθειας ενοποίησης
των επιμέρους σχεδιασμών άμυνας-ασφάλειας-πολιτικής προστασίας.
Αυτό που άμεσα απαιτείται είναι η θεσμική
πρόβλεψη της διαχείρισης των συνεπειών της
μεταναστευτικής κρίσης, ώστε να προβλεφθεί
ο γενικός συντονιστής – υπηρεσία και να συνταχθεί το γενικό σχέδιο διαχείρισης και οι αναγκαίοι πόροι και μέσα για την υλοποίησή του.
Η κατάσταση από ότι φαίνεται δεν έχει βραχύ
χρόνο παρουσίας στη χώρα και για αυτό έστω
και τώρα η ανάγκη οργάνωσης βάση σχεδίου
θα θωρακίσει και την ασφάλεια και την πολιτική προστασία της χώρας, με τους αναγκαίους
κανόνες ουμανισμού και ανθρωπιάς που χαρακτηρίζει τον φτωχό αλλά φιλόξενο λαό μας.
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αγώνας για να διασωθεί ο απομαχικός μας βίος
Μπροστά στην νέα σχεδιαζόμενη επίθεση που
ετοιμάζουν οι δανειστές και οι ντόπιοι διαχειριστές του μνημονίου, το συνδικαλιστικό μας κίνημα, άμεσα ενεργοποιήθηκε για να αποκρούσει τη νέα αυτή επίθεση.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ
Στις 7 Ιανουαρίου, συνεδρίασε η Επιτροπή
Αγώνα των Σωματείων στα Σώματα Ασφαλείας, για μια πρώτη αποτίμηση του σχέδιου νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τη
λήψη αποφάσεων για την προστασία των συμφερόντων του ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στην συνάντηση την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε το
μέλος του ΔΣ και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Νικόλαος Τσόγκας.

Μετά από αναλυτική συζήτηση, κατέστη σαφές,
ότι μπορεί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να
μην τροποποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις
για τον τρόπο υπολογισμού της κύριας σύνταξης του δημόσιου τομέα (Ν.3865/10), ωστόσο,
η ρητή αναφορά στις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, που ορίζουν ότι
«το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους
εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα»,
καθώς και ότι «τα θέματα του νόμου αυτού που
αναφέρονται στους … στρατιωτικούς … θα
ρυθμιστούν με όμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο», γεννά εύλογες ανησυχίες και
επιτάσσει την αγωνιστική μας δράση.
Με το ίδιο σχέδιο νόμου προωθούνται, είτε άμεσα είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, μειώσεις σε

νέες και παλαιές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα
αντίστοιχα, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού τους (μέσος όρος αποδοχών ολόκληρου
του εργασιακού βίου), αλλά και μειώσεις όλων
ανεξαιρέτως των μισθών, αφού αυξάνονται οι
ασφαλιστικές εισφορές (σε κύρια και επικουρική σύνταξη) τόσο στο παρόν όσο και στο
μέλλον. Επιπλέον, θίγεται άμεσα και καθολικά
η επικουρική σύνταξη των μερισματούχων –
μετόχων της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, αφού κι εδώ εφαρμόζεται ο ίδιος τρόπος
υπολογισμού που προαναφέρθηκε για την κύρια σύνταξη, παρότι στο μεταβατικό χρονικό
διάστημα και έως την ολοκλήρωση του προγράμματος (31-12-2018), θα συνεχίσουν να
καταβάλλονται αυτές στο ύψος που ίσχυαν ως
την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Κυρίως, δε, και λόγω της, εν αναμονή, έκδοσης
Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίζει τις
νέες τεχνικές παραμέτρους υπολογισμού της
επικουρικής σύνταξης.
Όσον αφορά στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, ερχόμαστε ξανά αντιμέτωποι με αλλαγές, αυτή τη φορά, μέσω του Κλάδου Εφάπαξ
Παροχών του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης, με τις οποίες επηρεάζονται άμεσα
αστυνομικοί και πυροσβέστες, ασφαλισμένοι
στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων,
αφού τροποποιείται, ομοίως, ο τρόπος υπολογισμού, εξουσιοδοτώντας τον αρμόδιο υπουργό να εκδώσει νέα Υπουργική Απόφαση (νέα
τεχνική βάση), χωρίς να γίνεται γνωστό ποιο θα
είναι το ύψος των εφάπαξ και ποιος ο χρόνος
απονομής τους, δεδομένου ότι ήδη δεν έχουν
χορηγηθεί εφάπαξ, από το εν λόγω Ταμείο, τα
2,5 τελευταία έτη. Στην κοινή ανακοίνωση, που
εκδόθηκε μετά την συνεδρίαση μεταξύ των άλλων επισημαίνονταν:
«Επειδή, οι ένστολοι είναι κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και έχουν εισπράξει την απαξίωση και τον εμπαιγμό στο παρελθόν, γνωρίζοντας μάλιστα ότι τα ίδια ή χειρότερα μπορεί να
θεσμοθετηθούν στη συνέχεια και για τις συντάξεις τους, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε
όλες τις κοινωνικές τάξεις που πλήττονται από
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το νομοσχέδιο και δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στον αγώνα τους.
Επειδή, διαπιστώνουμε ότι με τη ψήφιση των
νέων μέτρων, θα πληγεί και η ευρύτερη οικογένεια των ενστόλων (ανατροπή οικογενειακών
προγραμματισμών, συρρίκνωση εισοδήματος,
αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης και των εφάπαξ βοηθημάτων
κλπ).
Επειδή λαμβάνουμε υπόψη τις λοιπές εκκρεμότητες (πλήρη συμμόρφωση στις αποφάσεις του
ΣτΕ, ΤΕΑΠΑΣΑ – ΤΑΛΣ, δυνατότητα μετατροπής των Ταμείων σε αυτοδιαχειριζόμενα κλπ).
Καλούμε τα μέλη μας σε πλήρη αγωνιστική
εγρήγορση και γνωρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι οι συγκεκριμένες αγωνιστικές δράσεις μας θα διαμορφωθούν κατά τη διευρυμένη
συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των
Ομοσπονδιών μας, που θα λάβει χώρα στις
22 Ιανουαρίου 2016 στο Λεκανοπέδιο Αττικής,
ο δε χρόνος και τόπος αυτής θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωσή μας. Αγωνιστικές
δράσεις που θα εκδηλωθούν ανάλογα και με το
αποτέλεσμα των συναντήσεών μας τόσο με τις
πολιτικές Ηγεσίες των Σωμάτων μας, όσο και
με τους εκπροσώπους των Πολιτικών Κομμάτων, προκειμένου να πάρουν θέση. Εφόσον
διαφωνούν με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου,
να μας ενημερώσουν με σαφήνεια τι αντιπροτείνουν, ώστε κατά τη συζήτησή του στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, όπου αιτούμαστε
ακροάσεως, να γνωρίζουμε εκ των προτέρων
πλήρως τις θέσεις τους. Αλληλεγγύη στην κοινωνία, αγώνας για να σταθούμε όρθιοι!»
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
Στις 11 Γενάρη, από κοινού ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ
με κοινή ανακοίνωση καλέσαν το πυροσβεστικό προσωπικό στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ,
στις 16 Γενάρη σε Αθήνα και Ηράκλειο και στις
30 Γενάρη στη Θεσσαλονίκη. Στην πρόσκληση
σχετικά τονιζόταν:
«Τα συλλαλητήρια αυτά πρέπει και μπορούν να
δώσουν την ευκαιρία σε κάθε συνάδελφο, να
μετατρέψει τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση του σε οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και μαζί με το
σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο, μαζί με
τους άνεργους, τους συνταξιούχους, και κάθε
νέο, να δώσουμε από κοινού ένα δυναμικό
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αγώνα προκειμένου να προστατέψουμε την
επιβίωσή μας και την αξιοπρέπειά μας και να
βροντοφωνάξουμε:
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ»
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΣ ΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑ & ΕΔ
Στις 14 Γενάρη η Επιτροπή Αγώνα των Ομοσπονδιών ανακοινώνει τη διευρυμένη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων που θα
πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου όπου θα
καθοριστεί και η περαιτέρω πορεία του αγώνα
μας με στόχο την προστασία των συμφερόντων
του ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη συνεδρίαση που είναι και η πρώτη όλων
των ΔΣ εξετάσθηκαν διεξοδικά τα προωθούμενα μέτρα του ασφαλιστικού σχεδίου. Καθολική
παραδοχή και απαίτηση ήταν η ενδυνάμωση
των κοινών μας αγώνων, αλλά και η σταθερή
έκφραση της αλληλεγγύης μας προς τη δοκιμαζόμενη, για έκτη συνεχή χρονιά, ελληνική
κοινωνία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας
αποτελούμε κι εμείς, καθώς εισπράττουμε την
απαξίωση της ζωής, λόγω της εκτεταμένης
ανεργίας μελών των οικογενειών μας, της αποσάθρωσης των δημοσίων αγαθών της υγείας,
της παιδείας, των υπηρεσιών περίθαλψης,
πρόνοιας, εκπαίδευσης κλπ.
Στη συνάντηση, τοποθετήθηκαν, ο πρώην
Υπουργός Εργασίας κ. Γεώργιος ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ και ο αναλογιστής κ. Κων. ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ενώ άκρως διαφωτιστική υπήρξε στη συνέχεια
η ενημέρωση που είχαμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, παρουσία του
Υπουργού μας κ. Νικολάου ΤΟΣΚΑ, του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νικόλαου ΦΡΑΓΚΟΥ και σύσσωμης της Φυσικής
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Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα, μας γνώρισε ότι:
α) οι ενιαίοι κανόνες της Εθνικής & Ανταποδοτικής σύνταξης θα εφαρμοστούν και στο Δημόσιο
Τομέα και συνεπώς και στους Ενστόλους, χωρίς καμία εξαίρεση,
β) οι εφάπαξ παροχές των Ταμείων και Κλάδων Προνοίας μας, που δεν εντάσσονται στον
Τομέα Προνοίας του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, θα έχουν όμοιο τρόπο υπολογισμού με τον προαναφερόμενο Τομέα, και
στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο πιθανόν να
υπάρξει ένταξή τους στον εν λόγω Φορέα και
γ) θα υπάρξουν πιθανές μειώσεις στα μερίσματα που καταβάλλει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, όπου δικαιούχοι είναι το
σύνολο των Πυροσβεστών και ένα σεβαστό
ποσοστό των Αστυνομικών.
Ας γνωρίζουν οι δανειστές και οι όποιοι εγχώριοι και εξωχώριοι εκφραστές των συμφερόντων
τους, ότι οι, εκ του Ελληνικού Συντάγματος,
απορρέουσες συνδικαλιστικές μας αρμοδιότητες, επιτάσσουν την πλήρη δραστηριοποίησή μας, μη λησμονώντας τις παραδοχές του
νυν Υπουργού Εργασίας, ως «προνομιούχου»
συνομιλητή και συμβούλου μας, σε ανύποπτο
χρόνο, για το δικαίωμα της απεργίας, της αποχής από δευτερεύοντα καθήκοντα κλπ. Δράσεις
που έχουμε συναποφασίσει και απαιτήσεις που
μας οδηγούν, νομοτελειακά πλέον, στη δημιουργία τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως από την πλειοψηφία των συναδέλφων εκφράστηκε πανηγυρικά σήμερα.
Το πατριωτικό μας καθήκον, μας καλεί να βάλουμε τέλος στην ανοχή σε πολιτικές που βάζουν
ταφόπλακα στη ζωή μας. Συνεκτιμώντας όλα τα
δεδομένα, κατόπιν ψηφοφορίας, τα Διοικητικά
Συμβούλια αποφάσισαν να προχωρήσουμε σε
κοινές πανελλαδικές ένστολες κινητοποιήσεις
διαμαρτυρίας και ταυτόχρονη παρουσία – συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που αποφασίζονται
από άλλες κοινωνικές τάξεις και συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα ανακοινωθεί το
αμέσως προσεχές διάστημα.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ!
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ - ΤΟΣΚΑ
Μετά τη κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. των σω-

ματείων μας, ακολούθησε μια εξέχως διαφωτιστική συνάντηση, στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, παρουσία του Υπουργού
κ. Νικολάου ΤΟΣΚΑ, του Γενικού Γραμματέα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νικόλαου ΦΡΑΓΚΟΥ και σύσσωμης της Φυσικής Ηγεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος. Στη συνάντηση ο κ. Κατρούγκαλος,
μας γνώρισε ότι:
α) οι ενιαίοι κανόνες της Εθνικής & Ανταποδοτικής σύνταξης θα εφαρμοστούν και στο Δημόσιο
Τομέα και συνεπώς και στους Ενστόλους, χωρίς καμία εξαίρεση,
β) οι εφάπαξ παροχές των Ταμείων και Κλάδων Προνοίας μας, που δεν εντάσσονται στον
Τομέα Προνοίας του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, θα έχουν όμοιο τρόπο υπολογισμού με τον προαναφερόμενο Τομέα, και
στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο πιθανόν να
υπάρξει ένταξή τους στον εν λόγω Φορέα και
γ) θα υπάρξουν πιθανές μειώσεις στα μερίσματα που καταβάλλει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, όπου δικαιούχοι είναι το
σύνολο των Πυροσβεστών και ένα σεβαστό
ποσοστό των Αστυνομικών.
Δυστυχώς αυτή η ενημέρωση επιβεβαίωσε
τους φόβους μας για το νέο ασφαλιστικό σχέδιο. Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε επισημαίνεται:
«Ας γνωρίζουν οι δανειστές και οι όποιοι εγχώριοι και εξωχώριοι εκφραστές των συμφερόντων
τους, ότι οι, εκ του Ελληνικού Συντάγματος,
απορρέουσες συνδικαλιστικές μας αρμοδιότητες, επιτάσσουν την πλήρη δραστηριοποίησή μας, μη λησμονώντας τις παραδοχές του
νυν Υπουργού Εργασίας, ως «προνομιούχου»
συνομιλητή και συμβούλου μας, σε ανύποπτο
χρόνο, για το δικαίωμα της απεργίας, της αποχής από δευτερεύοντα καθήκοντα κλπ. Δράσεις
που έχουμε συναποφασίσει και απαιτήσεις που
μας οδηγούν, νομοτελειακά πλέον, στη δημιουργία τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως από την πλειοψηφία των συναδέλφων εκφράστηκε πανηγυρικά σήμερα.
Το πατριωτικό μας καθήκον, μας καλεί να βάλουμε τέλος στην ανοχή σε πολιτικές που βάζουν ταφόπλακα στη ζωή μας. Συνεκτιμώντας
όλα τα δεδομένα, κατόπιν ψηφοφορίας, τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν να
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προχωρήσουμε σε κοινές πανελλαδικές ένστολες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και ταυτόχρονη παρουσία – συμμετοχή στις κινητοποιήσεις
που αποφασίζονται από άλλες κοινωνικές τάξεις και συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα ανακοινωθεί το
αμέσως προσεχές διάστημα.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ!»
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ
Υπό το βάρος των εξελίξεων αυτών, η ΕΑΠΣ
με ανακοίνωσή της στις 25 Γενάρη ενημερώνει
τους συναδέλφους ότι
«μετά την ψυχρολουσία της ενημέρωσης που
είχαμε από τον Υπουργό Εργασίας, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο ασφαλιστικός Αρμαγεδδών ήρθε
στην πόρτα μας, αφού ξεκαθαρίστηκε ότι στο
νέο υπολογισμό των συντάξεων δεν θα υπάρχει καμία εξαίρεση στους ενστόλους. Ιδιαίτερα
για τους Πυροσβέστες τα πράγματα θα είναι
πιο μαύρα καθώς θα υποστούν μειώσεις στο
εφάπαξ και στην επικουρική που δικαιούνται
από το προνοιακό και μετοχικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων».
Επίσης ενημερώνει ότι «σε κεντρικό επίπεδο
η επιτροπή αγώνα των εργαζομένων στα Σ.Α.
και Ε.Δ. προγραμματίζει δυναμική απάντηση
απέναντι στο ασφαλιστικό αυτό αρμαγεδδώνα.
Για να καταδείξουμε το δίκιο μας και να εμποδίσουμε την υλοποίηση του, χρειάζεται η ενεργοποίηση όλων, με δυναμικές δράσεις σε όλη
την χώρα.

Στα πλαίσια αυτά, αυτόνομα, αλλά και σε συνεργασία με τα τοπικά πρωτοβάθμια σωματεία
της ΠΟΕΥΠΣ, αλλά και του αστυνομικού λιμενικού και στρατιωτικού προσωπικού, προχωρήστε σε δράσεις διαμαρτυρίας:
α) επιστολές διαμαρτυρίας προς τους τοπικούς
βουλευτές όλων των κομμάτων
β) συμμετοχή σε διαμαρτυρίες κινητοποιήσεις
εργαζομένων για το ασφαλιστικό
γ) πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των συμπολιτών μας.
Στην ανακοίνωση καταλήγει ότι «Αυτή η μεταρρύθμιση που επιχειρείται στο ασφαλιστικό είναι
η συνέχιση της αποδιάρθρωσης του ΚράτουςΠρόνοιας. Είναι η συνέχιση της εξαθλίωσης του
φτωχού κόσμου της εργασίας.
Να μην αφήσουμε τούτη τη φωτιά να κάψει τη
ζωή μας. Αγώνας – αγώνας – αγώνας.»

επαφές με τα πολιτικά κόμματα
Με την Ένωση Κεντρώων
Στις 13 Ιανουαρίου, υπήρξε σήμερα συνάντηση
των Προέδρων με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, κ. Βασίλειο ΛΕΒΕΝΤΗ, με αντικείμενο
το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για
το ασφαλιστικό. Κατά τη συνάντηση παρουσιάσαμε τις θέσεις μας και ζητήσαμε τη στήριξη
του Κόμματος της Ένωσης Κεντρώων, ώστε να
μην περάσουν οι δυσμενείς ρυθμίσεις για τους
εργαζόμενους (αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της κύριας – επικουρικής σύνταξης και
εφάπαξ βοηθημάτων, αύξηση ασφαλιστικών
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εισφορών κλπ) και ιδίως για τα ασφαλιστικά Ταμεία των ενστόλων, είτε αυτά εμπεριέχονται στο
εν λόγω σχέδιο νόμου είτε συμπεριληφθούν σε
επόμενα νομοσχέδια, καθώς και για τα εκκρεμή
μισθολογικά ζητήματα του Κλάδου μας.
Ο κ. Λεβέντης δεσμεύτηκε ότι δεν θα ψηφίσει το
προτεινόμενο σχέδιο νόμου, καθώς επίσης ότι
θα στηρίξει τη θέση μας για μη ένταξη των Επικουρικών μας Ταμείων στο ΕΤΕΑ. Όσον αφορά
το θέμα του μισθολογίου που θα ανοίξει εντός
του τρέχοντος έτους, μας τόνισε πως, θέση της
Ένωσης Κεντρώων είναι ότι σε καμία

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

περίπτωση δεν πρέπει ο βασικός μισθός του
Ανθυπολοχαγού να είναι κατώτερος των 1.090
ευρώ. Πέραν τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη η ιδιαιτερότητα και οι ειδικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες διαβούν και εργάζονται οι ένστολοι, ώστε το ύψος των αποδοχών να αντανακλά
στην αναγνώριση της αποστολής και της προσφοράς τους στην Ελληνική Πολιτεία και Κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή για τα θέματα μισθολογίου, ασφάλισης και
συνταξιοδότησης των ενστόλων, δεν μπορεί
να γίνεται αποσπασματικά. Θεωρεί δε χρήσιμο και σκόπιμο, πρώτα να συσταθεί μια ειδική
επιτροπή που θα εξετάσει υπεύθυνα όλα τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη και τα ευρωπαϊκά
στάνταρς και στη συνέχεια να διατυπωθούν οι
όποιες προτάσεις.Τέλος, συμφωνήθηκε να ακολουθήσει νέα συνάντηση όταν θα κατατεθεί το
τελικό σχέδιο νόμου ούτως ώστε να υπάρξουν
και από την πλευρά του ανάλογες παρεμβάσεις.
Με τη Λαϊκή Ενότητα
Στις 18 Ιανουαρίου συναντήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, τα προεδρεία των σωματείων των εργαζομένων στα
Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις,
με αντιπροσωπεία της ΛΑΕ, αποτελούμενη
από τον Δημήτρη Στρατούλη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και τον Τάσο Μαυρόπουλο,
υπεύθυνο Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας και
Ενόπλων Δυνάμεων.
Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δήλωσε ότι στηρίζει τις
προσπάθειες και τους αγώνες των εργαζόμενων στα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και των Αποστράτων τους, που βιώνουν
και αυτοί και οι οικογένειές τους, μαζί με όλο
το λαό, τις συνέπειες των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών, για απόσυρση του αντιασφα-

λιστικού νομοσχεδίου και για στήριξη και αναβάθμιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και
Ταμείων τους.
Μετά τη συνάντηση ο Δημήτρης Στρατούλης
έκανε την εξής δήλωση: «Η πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για το ασφαλιστικό
δε συνιστά μεταρρύθμιση, που θα σώσει τις συντάξεις, αλλά κατεδάφιση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με νέες μειώσεις συντάξεων και νέες
αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και
ασφαλιστικών εισφορών. Μοναδικός στόχος
της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της μνημονιακής δέσμευσής της να μειώσει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες κατά 1,8 δις ευρώ το 2016, ώστε
να τα δώσει στους δανειστές για αποπληρωμή
του επαχθούς, υπέρογκου και άδικου δημοσίου
χρέους της χώρας, Η κυβερνητική πρόταση θίγει όλους τους κλάδους των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων, χωρίς καμία εξαίρεση και κατά
συνέπεια και τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους
Αποστράτους τους.

Οι συνεχείς μειώσεις των συντάξεων δε σώζουν
τις ίδιες και την Κοινωνική Ασφάλιση, αντίθετα
οδηγούν τους συνταξιούχους και τις οικογένειές
τους στην απόλυτη φτωχοποίηση. Η λύση για
την στήριξη και αναβάθμιση των συντάξεων
βρίσκεται στην αποκατάσταση και στην αύξηση
των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή εάν:
- Μειωθεί η ανεργία με την κατάργηση των μνημονίων λιτότητας και την προώθηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
- Χτυπηθεί η εισφοροδιαφυγή και η ανασφάλιστη εργασία.
- Αρχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, με την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
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- Αυξηθεί η κρατική χρηματοδότησή της σύμφωνα με τις ανάγκες της και την υποχρέωση
του κράτους από την τριμερή χρηματοδότηση.
- Ανακεφαλαιοποιηθεί, (αποκατασταθεί) με συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους η διαχρονική λεηλασία των αποθεματικών της από τις
κυβερνήσεις, τις τράπεζες και την εργοδοσία.
- Αξιοποιείται με ασφάλεια και όχι με ρίσκο ή
τζόγο η εναπομείνασα κινητή και ακίνητη περιουσία της.
- Γίνει βαθιά διαγραφή του δημοσίου χρέους
της χώρας, ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίοι δημόσιοι πόροι για την χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, των κοινωνικών πολιτικών
και της ανάπτυξης.
Με τονς Ανεξάρτητους Έλληνες
Στις 19 Ιανουαρίου το πρωί πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση
με τον Πρόεδρο των ΑΝ.ΕΛ. κ. Π. Καμμένο, του
οποίου ζητήθηκε, ως κυβερνητικός εταίρος, να
προασπίσει τους ενστόλους από την καταστροφή του νέου ασφαλιστικού και να συμπεριλάβει
στην ρύθμιση που προωθεί σαν ΥΕΘΑ για το
επίδομα εξομάλυνσης των στρατιωτικών και το
προσωπικό των Σ.Α.

Με τη Νέα Δημοκρατία
Στις 14..00 της ίδια ημέρας, πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας συνάντηση
των Βουλευτών του κόμματος κ.κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και Βασίλη Οικονόμου.
Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αυτής συνάντησης, κατά την οποία απηύθυνε χαιρετισμό
ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, έγινε ανάπτυξη των θέσεων
της Ν.Δ. πάνω στα φλέγοντα ζητήματα των κυρίων και επικουρικών συντάξεων, των εφάπαξ
παροχών και του μισθολογίου, ενώ ιδιαίτερη
αγωνία εκφράστηκε για την τύχη των Ταμείων.
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Με το ΠΑΣΟΚ
Στις 17.00, πάλι της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του
ΠΑΣΟΚ με την Πρόεδρο κ. Φ. Γεννηματά, η
οποία δήλωσε την αντίθεσή της στο νέο ασφαλιστικό και ενστερνίστηκε τις ενστάσεις και τις
αιτιάσεις μας για το κυβερνητικό σχέδιο.

Με το ΚΚΕ
Στις 20 Ιανουαρίου, το πρωί, στην Βουλή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντιπροσωπεία
του ΚΚΕ με επικεφαλής τον βουλευτή Θ. Παφίλη με κύριο θέμα συζήτησης το ασφαλιστικό.
Σύμφωνα με τις θέσεις του ΚΚΕ. “το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας δεν πρέπει να έχει την παραμικρή
αυταπάτη για τις προθέσεις της κυβέρνησης.
Άλλωστε η κυβέρνηση εισηγητικά στο σχέδιο
– έκτρωμα για το ασφαλιστικό ξεκαθαρίζει ότι
«Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
λειτουργεί με ενιαίους κανόνες … Τα θέματα
του νόμου αυτού που αναφέρονται στους λειτουργούς του Δημοσίου, τους στρατιωτικούς,
θα ρυθμιστούν με όμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο».

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

με τους αγρότες στο δρόμο του αγώνα

Στις 27 Γενάρη το απόγευμα προεδρεία της
ΕΑΠΣ – ΠΟΕΥΠΣ – ΠΟΑΣΥ – ΠΕΑΛΣ, βρεθήκανε στην Γενική Συνέλευση των αγροτών
στο Κάστρο Βοιωτίας μεταφέροντας το μήνυμα
αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον κοινό
αγώνα ενάντια στο νέο ασφαλιστικό Αρμαγεδδών που προετοιμάζεται.
Μαζί με τους συναδέλφους από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΕΑΠΣ και από την ΕΥΠΣ
Στερεάς Ελλάδας, διατρανώθηκε η ανησυχία η
με τους αγωνιζόμενους αγρότες, που έχουν βγει
μπροστά δυναμικά σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα
για να σταματήσει η ασφαλιστική κατεδάφιση.
Η παρουσία του ενστόλου συνδικαλισμού στις

αγροτικές κινητοποιήσεις δεν είναι απλά συμβολική, αποτελεί άλλο ένα βήμα προς την μαζικοποίηση του εργατικού κινήματος, ενός λαού,
που σιγά σιγά σηκώνεται και συναισθάνεται ότι
η απάθεια και η φρούδα ελπίδα δεν μπορεί να
του λύσει κανένα πρόβλημα.
Η απειλή του νέου ασφαλιστικού Αρμαγεδδώνα
δεν αποκρούεται από μοναχικές αντιδράσεις.
Ο κόσμος της εργασίας απλώνει ένα μέτωπο
αντίστασης, γιγαντωμένο από την πολυετή μνημονιακή σκλαβιά που γονάτισε την πατρίδα και
το λαό μας. Το μείζον σήμερα είναι να θέσουμε
μπλοκ στον συνεχιζόμενο κατήφορο.
Το χειροκρότημα των αγωνιζόμενων αγροτών
στο Κάστρο της Βοιωτίας, ήταν σπίθα φλογερή.
Δεν είναι μόνοι δεν είμαστε μόνοι.
Μικρή χώρα – μικρός λαός – κοινή πορεία.
Το μέτωπο της αντίστασης περνά από την πολιτική στην Πολιτική.
Το κίνημα σωματείων- πολιτών καλείται να διαμορφώσει τις συνθήκες του αγώνα.
Ο αγώνας είναι για την ασφαλή πορεία τούτου
του τόπου στο αύριο.

δράσεις της περιφερειακής επιτροπής ΕΑΠΣ Κρήτης
Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στα Χανιά, συνεδρίασε από κοινού η Περιφερειακή Επιτροπή
της ΕΑΠΣ Π. Κρήτης, με τον Πρόεδρο και τον
Ταμία του ΔΣ της ΕΑΠΣ και τον Γραμματέα της
Επιτροπής Αξ/κων Ε.Κ. της ΕΑΠΣ. Στην συνάντηση εξετάσθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν ειδικότερα τους Αξιωματικούς στην
ΠΕΠΥΔ Κρήτης και έγινε ο καθορισμός της
δράσης που θα ακολουθήσει το νεοσύστατο
όργανο της Περιφερειακής Επιτροπής.
Έγινε ενημέρωση για την πορεία των διεκδικήσεων με αιχμή το νέο σχέδιο για το ασφαλιστικό και αποφασίστηκε η συμμετοχή σε τοπικό
επίπεδο, από κοινού με τα υπόλοιπα σωματεία
των ενστόλων στις κοινές αγωνιστικές δράσεις
των σωματείων σε όλη την Κρήτη.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας διοργανώθηκε συ-

νεστίαση-κοπή πίτας, με συναδέλφους – μέλη
της ΕΑΠΣ από όλη την Κρήτης. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Διοικητής της ΠΕΠΥΔ
Κρήτης, Αρχιπύραρχος Στέφανος Πιερακάκης.
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η φωνή της αγωνίας για το απομαχικό μέλλον μας
σχέδιο θα μείνει στα χαρτιά.. Οι ένστολοι κομμάτι του λαού, βρεθήκαμε σε κοινή δράση, ξεκινώντας με συμπαράσταση στα μπλόκα των
αγροτών, στις κινητοποιήσεις, συνεχίσαμε στις
ακινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και συνεχίζουμε με
τις δικές μας δράσεις. Πρέπει να αντιδράσουμε,
γιατί ότι θα χαθεί σήμερα, δύσκολα θα ανακτηθεί αύριο».

Με μεγάλη συμμετοχή Αξιωματικών από όλη
την χώρα, η ΕΑΠΣ έδωσε το δυναμικό της
παρών στην μεγάλη ένστολη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 στην πλατεία
Κολοκοτρώνη στην Αθήνα. Λιμενικοί Πυροσβέστες Αστυνομικοί, εν ενεργεία και απόστρατοι
και εκπρόσωποι στρατιωτικών ε.α. ένωσαν τη
φωνή τους σε μια κραυγή απόγνωσης για το
σκοτεινό απομαχικό βίο που προετοιμάζεται σε
τυχόν ψήφιση του σχεδίου για το ασφαλιστικό.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης,
στην ομιλία του τόνισε ότι : «οι ένστολοι εδώ
και 6 χρόνια με τα αλλεπάλληλα μνημόνια βλέπουν την ζωή τους να φλέγεται με τις τροικανές επιταγές. Μια ζωή ιδιαίτερα δύσκολη για
τον ένστολο που βιώνει την επαγγελματική
του καθημερινότητα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Το σχέδιο για το
ασφαλιστικό θα βυθίσει στην φτώχεια και την
ανέχεια και τον απομαχικό βίο των ένστολων
με τις συντάξεις πείνας που προβλέπει. Μόνο
με την πάλη του κόσμου της εργασίας αυτό το
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Μετά τους χαιρετισμούς, συγκροτήθηκε μια
εντυπωσιακή, σε μέγεθος και παλμό πορεία,
που κατευθύνθηκε στην Βουλή των Ελλήνων.
Αντιπροσωπεία των Προέδρων επέδωσαν το
ψήφισμα διαμαρτυρίας σε εκπροσώπους των
κομμάτων και στον Γ. Γραμματέα της Βουλής. Η
πορεία ολοκληρώθηκε στο κτίριο της ΕΕ όπου
και θυροκολλήθηκε το ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Νωρίτερα της ίδιας ημέρας αντιπροσωπεία του
ΔΣ της ΕΑΠΣ συμμετείχε στην δράση της ΠΟΑΣΥ, όπου συμβολικά, δηλώθηκε η απόγνωση
του ένστολου κόσμου απέναντι από το μέγαρο
Μαξίμου, με ολιγόλεπτη σιωπηρή παρουσία
μας με “μαύρα μηνύματα.”. Αποστολή “κραυγής
αγωνίας” για το δυσοίωνο αύριο, όχι μόνο των
ενστόλων, αλλά όλου του κόσμου της εργασίας
στη χώρα μας.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

όχι άλλο σώσιμο !!!
Του Κ. Ταπεινόπουλου - Μέλος της ΠΕ ΕΑΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Κάποτε ήταν ένας 50άρης Φίλος. Περνούσε
μια ήρεμη ζωή με τις δυσκολίες και τις μικροχαρές της. Συνετός νοικοκύρης, καλός οικογενειάρχης. Άρχισε να νιώθει ένα σφίξιμο στο
στήθος και να κουράζεται εύκολα. Αποφάσισε
να πάει στο νοσοκομείο. Ο γιατρός του, αφού
τον εξέτασε, τον σόκαρε: «Η περίπτωσή σου
είναι πολύ σοβαρή, με ξεπερνάει. Θα πρέπει
να απευθυνθώ στο Μεγάλο Ιατρικό Συμβούλιο
(στο εξής ΜΙΣ), να ζητήσω βοήθεια για να δούμε πως θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση
της ασθένειας».
«Γιατρέ μου, με παρακολουθείς τόσα χρόνια.
Ξέρεις ότι δεν κάνω καμιά έξαλλη ζωή, όλα με
μέτρο. Σ’ όλα αυτά τα check-up που κάνω τόσα
χρόνια κάθε έξι μήνες πώς και δεν είχες εντοπίσει κάτι;», ρώτησε με έκπληξη ο Φίλος.
«Είσαι αποκλειστικά υπαίτιος για ό,τι σου συμβαίνει. Η κακή διατροφή σου, το κάπνισμα, το
αλκοόλ, το ότι δε γυμνάζεσαι δημιούργησαν
το πρόβλημα», αντέτεινε με σθένος ο γιατρός,
απεκδυόμενος κάθε ευθύνης.
Ο Φίλος, βέβαιος ότι αυτά που είπε ο γιατρός
είναι οι γενικότητες που πάντα λένε όλοι οι γιατροί, αφού η σχέση του με τα προαναφερθέντα
ήταν σε αρκετά μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι του
μέσου Έλληνα και αναρωτώμενος μάλιστα πως
δεν του κοτσάρισε και το περίφημο άγχος, δε
θέλησε να δώσει συνέχεια, άλλωστε τον είχε
ανάγκη.
Μόνο για ΜΙΣ εξέφρασε μια απορία. «Δε χρειάζεται να ξέρεις και πολλά, για το καλό σου
είναι», του απάντησε ο γιατρός. Χωρίς να πολυκαταλάβει αλλά και μη μπορώντας να κάνει
κάτι, ο Φίλος δέχτηκε να πάει την επομένη για
να πάρει τις εντολές. «Κόβεις μαχαίρι το τσιγάρο
και παίρνεις απ’ αυτά τα χάπια ένα κάθε πρωί.
Ίσως σου προκαλέσουν ναυτία για λίγες ώρες.
Δεν είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.. Βρίσκονται σε εργαστηριακό στάδιο ακόμη αλλά δεν
υπάρχει άλλη λύση, αλλιώς θα πεθάνεις», του
είπε ορθά – κοφτά. Στενοχωρήθηκε γιατί ήταν
καπνιστής αρκετά χρόνια, όχι μανιώδης βέβαια, και ίσα που πρόλαβε να πει: «ούτε 2 – 3

τη μέρα;», «ούτε μια ρουφηξιά γιατί θα πεθάνεις», του απάντησε. Ταράχτηκε με το σκληρό
έως κυνικό ύφος του γιατρού αλλά σκέφτηκε ότι
δεν είχε άλλη επιλογή από το να πειθαρχήσει.
Έτσι έκανε, όμως δεν είδε καμιά βελτίωση.
Αντίθετα μέχρι το μεσημέρι ήταν κουρέλι, το
χάπι τον εξόντωνε. Μετά από κάποιους μήνες
λοιπόν ξαναπήγε και του ανέφερε τι συνέβαινε.
Αυτός του αποκρίθηκε ψυχρά: «Φαίνεται ότι τα
πράγματα είναι χειρότερα απ’ όσο υπολόγιζα.
Θα μιλήσω με το ΜΙΣ και έλα αύριο». «Κόβεις
μαχαίρι το ποτό και ξεκινάς χάπι και το βράδυ,
αλλιώς θα πεθάνεις», του είπε την επομένη.
«Μα ούτε ένα ποτηράκι μία στο τόσο;», τόλμησε να ρωτήσει. «Ούτε θα το μυρίζεις, αλλιώς θα
πεθάνεις» και πάλι η απάντηση.
Συνέχισε αλλά και πάλι αποτέλεσμα μηδέν.
Ύστερα από κάποιο καιρό ξαναεπισκέπτεται
το νοσοκομείο. Ήξερε ότι ο παλιός γιατρός είχε
μετατεθεί και στη θέση του θα βρει κάποιον
άλλο. Το γεγονός τον χαροποίησε, πίστεψε ότι
ίσως κάτι μπορούσε ν’ αλλάξει. Άλλωστε έτσι
είχε διαδοθεί στην πόλη κατά την άφιξή του,
ότι έχει νέες ιδέες και μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Φρούδες ελπίδες. Αφού
του ανέπτυξε το ιστορικό και εκείνος διάβασε
το φάκελό του, η κατάληξη ήταν η ίδια. «Δεν
μπορώ να ανταποκριθώ μόνος μου, έλα αύριο, να επικοινωνήσω με το ΜΙΣ πρώτα». «Μα
τί είναι επιτέλους αυτό το ΜΙΣ; Εγώ εσένα έχω
γιατρό», πήρε το θάρρος να ξεστομίσει. «Είναι
απαραίτητο και μη ρωτάς πολλά γιατί δε θα ξαναπατήσεις εδώ μέσα», ήταν η απάντηση. Του
κόπηκαν τα πόδια. Έτσι, όταν την άλλη μέρα
άκουσε «απαγορεύεται αυστηρά το κρέας, τα
ψάρια, όλα τα τηγανητά, καυτερά. Θα τρως
μόνο φρούτα και λαχανικά στον ατμό. Θα παίρνεις τρία χάπια, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Αν
δεν κάνεις αυτά, θα πεθάνεις», δεν άρθρωσε
λέξη.
Υπάκουσε και πάλι αλλά η κατάστασή του επιδεινωνόταν. Τί να κάνει, μετά από ένα διάστημα, έβαλε την ουρά στα σκέλια και ξαναπάει.
Λίγο – πολύ ήξερε τί να περιμένει. Όταν λοιπόν,
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μετά την παρέμβαση και πάλι του ΜΙΣ, η εντολή
ήταν «ποτέ ξανά σεξ και έξι χάπια καθημερινά
γιατί αλλιώς θα πεθάνεις», κατέρρευσε.
Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από την
εμφάνιση του προβλήματος και τα πράγματα
διαρκώς χειροτερεύουν. Αλλά να, μια αχνή ελπίδα ξεπροβάλλει. Έφυγε και αυτός ο γιατρός,
ήρθε καινούργιος. Νεαρός, συμπαθής, πειστικός, δημιούργησε προσδοκίες. «Δεν αποδέχεται κανένα ΜΙΣ, ποντάρει μόνο στις δικές του
δυνάμεις», έλεγαν στο καφενείο. Πήγε με αλλαγμένη διάθεση, με πίστη για κάτι καλύτερο.
Γι’ αυτό και όταν, μετά την ίδια και απαράλλαχτη
διαδικασία, άκουσε από το στόμα του «δε θα
ξαναβγείς από το σπίτι, γιατί θα πεθάνεις», δεν
πίστευε στα αυτιά του. Και όχι μόνο αυτό αλλά
τα έξι χάπια ημερησίως θα έπρεπε να αντικατασταθούν από τρεις ενδοφλέβιες ενέσεις που
θα προκαλούσαν και μεγάλο πόνο. Δεν άντεξε,
«μα γιατρέ μου άλλα έλεγες εσύ, γιατί συνεχίζεις ό,τι έκαναν οι άλλοι; Μας ενέπνευσες και
σε πιστέψαμε». «Δε γίνεται διαφορετικά, αλλιώς θα πεθάνεις», ήταν για μια ακόμη φορά η
ξερή απάντηση. «Μια από τα ίδια κι αυτός. Μόλις έκατσε στην καρέκλα ξέχασε ό,τι υποστήριζε», σκέφτηκε. Κρίμα τα όνειρα που είχε κάνει
για μια ελάχιστη καλυτέρευση της ζωής του.
Πάνω όμως στην τεράστια απογοήτευσή του,
να συμβαίνει το απροσδόκητο. Ο γιατρός, μάλλον από τύψεις για την κραυγαλέα απόκλιση
των πράξεων από τα πιστεύω του, αποφασίζει
να ρωτά τον ίδιο τον ασθενή αν επιθυμεί την
εμπλοκή του ΜΙΣ στην πορεία της θεραπείας.
Ο εναλλακτικός δρόμος είναι να παλεύουν μόνοι γιατρός και ασθενής. «ΟΧΙ» ουρλιάζει ο Φίλος, τρέχοντας, σερνόμενος καλύτερα, με όσες
δυνάμεις του έχουν απομείνει. «Εντάξει κι εγώ
αυτό ήλπιζα να αποφασίσουν οι ασθενείς μου.
Έλα την άλλη εβδομάδα να σε δω», είπε ο γιατρός χαρούμενος, τουλάχιστον φαινομενικά.
Ο Φίλος περνάει την καλύτερη εβδομάδα των
τελευταίων έξι χρόνων, μετράει τις ώρες να έρθει η στιγμή να πάει στο γιατρό του, στο δικό
του γιατρό και δυο τους να αντιμετωπίσουν το
ζήτημα. Περπατάει πλέον πολύ αργά, κάθε λίγο
πρέπει να σταματάει να ανακτά, όσο μπορεί,
τις όποιες αντοχές του. Γεμάτος περηφάνια για
το ΟΧΙ του και αισθανόμενος, παρά τις κακουχίες του, ψυχολογικά υπέροχα, καταφέρνει να
φτάσει στο νοσοκομείο. «Σύμφωνα με το ΜΙΣ,

15

οι ενέσεις θα γίνουν έξι και δε θα ξανασηκωθείς
από το κρεβάτι, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις», του
λέει ο γιατρός και ο Φίλος τσιμπιέται για να δει
αν είναι ξύπνιος ή βλέπει το χειρότερο εφιάλτη
του βίου του. «Μα δεν είπαμε μόνοι μας, χωρίς
το ΜΙΣ; Γιατί μου τα γυρνάς πάλι;». «Το μελέτησα πολύ το πράγμα, δε γίνεται μόνοι μας. Κάνε
αυτό που σου λέω, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις».
«Μα και τώρα είμαι ένας ζωντανός νεκρός»,
είπε μέσα σε λυγμούς. «Τότε γιατί δεν αυτοκτονείς, να γλυτώσει και το κράτος μία σύνταξη;
Το Μεγάλο Ασφαλιστικό Συμβούλιο το έχει βρει
καλή ιδέα για την εξυγίανση του ασφαλιστικού
συστήματος».
Αφού αφηγήθηκε αυτή τη μικρή ιστορία, ο κύριος Φερεντίνος είπε: «Ρωτήσαμε εκατό Έλληνες
και ψάχνουμε τις έξι δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση: Τί θα κάνατε αν ήσαστε στη
θέση του Φίλου;».
Το αποτέλεσμα ήταν το εξής:
1. Θα συνέχιζα τη ζωή μου, όπως εγώ νομίζω,
χωρίς να ξαναπατήσω σε γιατρό και ό,τι θέλει
ας γίνει – 9 απαντήσεις.
2. Θα σάπιζα στο ξύλο όλους τους γιατρούς
που με εξουθένωσαν σωματικά και ψυχικά όλα
αυτά τα χρόνια. – 8 απαντήσεις.
3. Θα πάλευα με όλες μου τις δυνάμεις για να
διαλύσω το ΜΙΣ και τα υπόλοιπα ΜΣ. – 6 απαντήσεις.
4. 14 απαντήσεις κόπηκαν λόγω φόβου για επικείμενη επέμβαση του Ε.Σ.Ρ..
5. Όλα τα παραπάνω ταυτόχρονα. – 62 απαντήσεις
6. Θα συνέχιζα να ακολουθώ πιστά τις συμβουλές του γιατρού. – 1 απάντηση. Φήμες λένε ότι
πρόκειται για τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και
ότι οι άλλοι 99 ακόμη τον κυνηγάνε.
Αλήθεια ποιος ασθενής θα ανεχόταν, όσο σοβαρή κι αν είναι η πάθησή του, να «σώνεται»
επί έξι χρόνια με την ίδια μέθοδο θεραπείας
που απαιτεί συνεχώς νέα πιο επώδυνα και
σκληρά μέτρα, καθιστάμενος ουσιαστικά πειραματόζωο και συνάμα η υγεία του να χειροτερεύει ραγδαία, οδηγούμενος με μαθηματική
ακρίβεια στο τέλος; Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ο περήφανος και αξιοπρεπής θάνατος,
μετά από ένα έντιμο και μέχρι «τελευταίας ρανίδος» αγώνα!
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΣΩΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΜΑΣ !!!!!
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υγεία και ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα
Η ΕΑΠΣ στις 12 Ιανουαρίου επανάφερε για
πολλοστή φορά το φλέγον ζήτημα με παρέμβασή της προς την πολιτική και πυροσβεστική
ηγεσία. Απευθυνόμενη στον κ.Τόσκα επεσήμανε ότι:
«Κύριε Υπουργέ
Στην πρώτη μας συνάντηση, προ τριμήνου, ένα
από τα θέματα που σας έθεσε η Ένωσή μας
ήταν αυτό της έλλειψης εφαρμογής της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στις συνήθεις
δραστηριότητες του ΠΣ όσο και η επί σειρά ετών
ολιγωρία της πολιτείας να θεσμοθετήσει κανόνες υγείας και ασφάλειας στις πυροσβεστικές
δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς
δραστηριότητες. Το τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα, δυστυχώς δείχνει την διαχρονική ολιγωρία
της πολιτείας και την επίσης διαχρονική απαξία
της, απέναντι στο πυροσβεστικό προσωπικό.
Η Ένωσή μας, αλλά και το σύνολο των σωματείων του χώρου, έχουν κατ επανάληψη θέσει
το ζήτημα, δυστυχώς χωρίς ανταπόκριση. Συνήθως το ζήτημα αντιμετωπίζεται με έκφραση
καλών προθέσεων, ή με ενάρξεις διαλόγου και
επιτροπών όπως η τελευταία της 23/10/2015
όπου και ζητούνται για άλλη μια φορά προτάσεις για το αυτονόητο.
Κύριε Υπουργέ
Αν πράγματι, τρεις μήνες μετά την ανάληψη
των καθηκόντων σας, θέλετε να υλοποιήσετε
πρωτίστως τις υποχρεώσεις της πολιτείας και
κατά δεύτερον την προεκλογική δέσμευση του
πολιτικού σας φορέα για «Άμεση έκδοση Π.Δ
για την υγεία και ασφάλεια του Πυροσβεστικού
προσωπικού»http://www.enstoloi.gr/p/blogpage_677.html τότε:
1. Εξασφαλίστε άμεσα τους πόρους και δώστε
σαφείς οδηγίες προς την πυροσβεστική ηγεσία,
ώστε να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις που
ορίζονται από τον Ν.3850/2010 δηλαδή:
- Να παρέχονται στους εργαζομένους του ΠΣ
οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και
Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε) όπως η νομοθεσία προβλέπει.
- Να τηρούνται υπάρχουν θεωρημένα βιβλία
Τ.Α. και Ι.Ε. στα οποία καταχωρούνται οι υπο-

δείξεις τους και να γνωστοποιούνται στο Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας η παροχή υπηρεσιών
Τ.Α. και Ι.Ε. καθώς και το πρόγραμμα επισκέψεων τους.
- Να υπάρχει μέριμνα για τη σύνταξη γραπτής
εκτίμησης του Επαγγελματικού κινδύνου.
- Να τηρούνται ανά “Εγκατάσταση” βιβλίο ατυχημάτων, κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων, ατομικός ιατρικός φάκελος για κάθε εργαζόμενο, βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα
συλλογικά και ανώνυμα αποτελέσματα των βιολογικών εξετάσεων στις περιπτώσεις που αυτές προβλέπονται, βιβλίο συντήρησης κ.α.
- Να αναγγέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες τα
εργατικά ατυχήματα.
- Να συσταθούν οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), σύμφωνα
με τα οριζόμενα των άρθρων 4 έως 7 του ν.
3850/10.
- Να συσταθεί ΕΣ.Υ.Π.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ 9 και 10 του άρθρου 9 του ν.
3850/10.
2. Προχωρήστε άμεσα στην υλοποίηση της σαφέστατης πρόβλεψης του Νόμου και εκδώστε
το απαραίτητο Π.Δ. για την εφαρμογή κανόνων
υγείας και ασφάλειας για τις δραστηριότητες
του ένστολου προσωπικού του ΠΣ που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.
Προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς ιδιαίτερη
χρονοτριβή, υπάρχει έτοιμο ολοκληρωμένο
σχέδιο Π.Δ., το οποίο με μικρή επικαιροποίηση
(αναφορικά με ονοματολογία και χαρακτηρισμό
νέων διοικητικών δομών), μπορεί να επιλύσει
χωρίς μάλιστα πρόκληση επιπλέον δαπάνης
το καίριο αυτό πρόβλημα του πυροσβεστικού
προσωπικού.
Το συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ. είχε την αποδοχή
από το σύνολο των τότε σωματείων του Π.Σ.
(2008) και είχε επικυρωθεί και από το Υπουργείο Εργασίας δια του Συμβουλίου Υγείας και
Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) το 2008.
Κύριε Υπουργέ
Ο Έλληνας Πυροσβέστης, όπως έχετε διαπιστώσει κάνει το καθήκον του, περιμένοντας
απλά από την Πολιτεία να κάνει το δικό της».
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τι είχες Γιάννη; τι είχα πάντα.... (μέρος 1ο)
Ο διάλογος που τελείωσε πριν ξεκινήσει.
Πριν δύο χρόνια, η τότε κυβέρνηση, αποφάσισε να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση του
ΠΣ με τον Ν.4249. Με διαδικασίες “άψε σβήσε”
και απουσία διαλόγου, κατάρτισε ένα θεσμικό
κείμενο, που την επομένη της ψήφισης του δημιουργούσε την ανάγκη της άμεσης τροποποίησής του σε μια σειρά ζητήματα, που περιέπλεκε
αντί να επιλύσει. Δυστυχώς, τότε με μια σειρά
από παρεμβάσεις της Ένωσής μας, με κυριότερη αυτή στην σχετική επιτροπή της Βουλής,
επισημάναμε τα προβλήματα, αλλά εισακουσθήκαμε σε ελάχιστα από αυτά. Μπροστά σε
αυτή την κατάσταση η ΕΑΠΣ, στις 17 Γενάρη
προχώρησε σε παρέμβαση προς την πολιτική
και πυροσβεστική ηγεσία τονίζοντας:
«Κύριε Υπουργέ.
Ο πολιτικός σας φορέας, εκείνη την εποχή, ενστερνίστηκε πλήρως τις απόψεις μας ζητώντας
από την τότε κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο γι αυτό με τους φορείς του ΠΣ της πολιτικής
προστασίας και την κοινωνία, χωρίς βέβαια να
εισακουστεί. Με ξεκάθαρο τρόπο ο πολιτικός
σας φορέας στο πρόγραμμά του :
“Θέσεις ΣΥΡΙΖΑ για τα Σώματα Ασφαλείας”
(http://www.enstoloi.gr/p/blog-page_677.html)
διακήρυξε για το ζήτημα “Κατάργηση του νόμου
4249/2014 περί αναδιάρθρωσης- εκσυγχρονισμού του ΠΣ, με κατάθεση στη Βουλή νέου Νομοσχεδίου, μετά από ουσιαστική διαβούλευση.”
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, στην
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, στην ομιλία σας, στις προγραμματικές δηλώσεις της
νέας κυβέρνησης, επαναλάβατε τις θέσεις αυτές, τονίζοντας: “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”. Τέσσερις μήνες, μετά, η μόνη πρωτοβουλία που είδαμε προς αυτή την κατεύθυνση,
είναι αυτή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
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Προστασίας, η οποία γνωστοποιήθηκε προς
το ΠΣ με σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώματος, στις 02-12-2015 και
που ζητούσε εμπεριστατωμένες προτάσεις για
την αναθεώρηση του Ν.4249/2014. Πρωτοβουλία που δυστυχώς διέψευσε τις προσδοκίες
μας, καθόσον με το σχετικό έγγραφο ζητείται σε
“μεταφυσικούς χρόνους, αντίστοιχους της δημιουργίας του κόσμου κατά την Παλαιά Διαθήκη,
εντός 6 ημερών δηλαδή, να υποβληθούν από
τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας
εμπεριστατωμένες προτάσεις.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πάνω από ένα
μήνα μετά από αυτή την “πρωτοβουλία” του κ.
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεν
έχει γίνει καμία πρόσκληση για διάλογο στους
συνδικαλιστικούς φορείς του Πυροσβεστικού
Σώματος. Παράλληλα όπως έχουμε επισημάνει
σε πρόσφατη παρέμβασή μας, στην σχετική
υπηρεσιακή επιτροπή που συστάθηκε για την
υποβολή προτάσεων για το μέρος της πολιτικής προστασίας του Ν.4249, αποκλείστηκαν
πλήρως στελέχη του ΠΣ που υπηρετούν τόσο
στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. όσο και του ΕΣΚΕ.
Κύριε Υπουργέ
Δυστυχώς το έργο το έχουμε ξαναδεί και το τέλος του δεν θα είναι πετυχημένο. Ο διάλογος
για το θεαθήναι και η επεξεργασία τέτοιων σοβαρών νομοθετικών κειμένων υπό το “σεληνόφως” μόνο επιπλέον προβλήματα θα επιφέρει.
Δεν γνωρίζουμε αν τα παραπάνω τελούν εν
γνώση σας, αλλά σε κάθε περίπτωση αναμένουμε από εσάς το αυτονόητο της υλοποίησης
των προσωπικών σας δηλώσεων, ενώπιον του
Ελληνικού Κοινοβουλίου και των προγραμματικών διακηρύξεων του πολιτικού σας φορέα».
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2016 - κρίσεις και προαγωγές Αξιωματικών ΠΣ
Λέγω λέγω….και όχι πράττω….
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των κρίσεων και
προαγωγών των αξιωματικών του Π.Σ. για το
2016, με το ίδιο θεσμικό σύστημα που ισχύει
από το 1992 όπου και καθιερώθηκε.
Δυστυχώς και αυτή τη φορά οι δεσμεύσεις του
Αν Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα
και οι προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης
χαθήκαν στο βωμό μιας πολιτικής που βλέπει
μόνο «τη μύτη της και το δέντρο» μιας απλής
διαχείρισης του μνημονίου και «χάνει το δάσος» της ουσιαστικής αλλαγής και της ελπίδας
σε αυτόν τον τόπο, ώστε να συμφωνούν πλέον
τα λόγια με τις πράξεις. Στην κοινή ανακοίνωση
ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ που εκδόθηκε στις 22 Φεβρουαρίου επισημαίνεται ότι
«Δυστυχώς ο κ. Τόσκας, έχοντας σαν προτεραιότητα να παραχωρήσει τα πυροσβεστικά ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ, μετατρέποντας ταυτόχρονα
τους πυροσβέστες οδηγούς των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, δεν βρήκε χρόνο να
ασχοληθεί με κανένα ουσιαστικό πυροσβεστικό
θεσμικό ζήτημα.
Δυστυχώς οι δηλώσεις του κ. Τόσκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για «την αναγκαία 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» παρέμειναν λόγια.
Δυστυχώς τα παραπάνω δεν είναι ούτε «μκρόψυχες φωνές, ούτε σχόλια πικρόχολα», είναι η
αποτύπωση της πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που επαναλήφθηκε στην διαδικασία των κρίσεων και προαγωγών και μεταθέσεων των Αξιωματικών και επέτρεψε για άλλη
μια φορά να πραγματοποιηθούν χωρίς ξεκάθαρους όρους και άφησαν στα στελέχη του ΠΣ
την αίσθηση της αδικίας».
Η ανακοίνωση κλείνει με τις ευχαριστίες των
σωματείων, για την προσφορά τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, των συναδέλφων που αφυπηρέτησαν και ευχές για καλή επιτυχία στους

συναδέλφους που προήχθησαν.
Επιστολή της ΕΑΠΣ προς τον κ. Πρωθυπουργό
Η ΕΑΠΣ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών
του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2016 απέστειλε ανοικτή επιστολή- παρέμβαση προς τον
πρωθυπουργό Α.Τσίπρα, στην οποία του επισημαίνει ότι η διαδικασία «πέρα από την διαμόρφωση της υπηρεσιακής εξέλιξης των στελεχών του Σώματος, διαμορφώνει την ηγεσία και
διοίκηση των μονάδων του κεντρικού επιχειρησιακού βραχίονα της πολιτικής προστασίας σε
όλη την χώρα». Στην επιστολή παρέμβαση της
ΕΑΠΣ, σημειώνεται:
«Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, προφανώς συμφωνώντας με το ξεπερασμένο αναχρονιστικό και
αδιαφανή σύστημα κρίσεων και προαγωγών,
το μόνο που έπραξε, παραμονές των κρίσεων,
ήταν άνευ οιοιδήποτε διαλόγου να φέρει Π.Δ.
με φωτογραφική διάταξη και διαδικαστικές διορθώσεις.
Δεν είχε όπως την πρόθεση ούτε καν αν ανοίξει το διάλογο για νέο θεσμικό πλαίσιο κρίσεων
και προαγωγών, ούτε καν να αξιολογήσει την
κατατιθέμενη υπηρεσιακή πρόταση που είχε
συνταχθεί. Δυστυχώς η Πολιτική ηγεσία επανέλαβε την πεπατημένη των προηγούμενων
κυβερνήσεων, διατηρώντας το θεσμικό πλαίσιο
του 1992.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Είχαμε χαιρετίσει τις προγραμματικές σας δεσμεύσεις για :
– Επικαιροποίηση – αναδιάρθρωση του Π.Δ
305 για τις κρίσεις – προαγωγές των Αξιωματικών του ΠΣ
– σύνταξη νέου βαθμολογίου αποκλειστικά για
τους κατώτερους.
– Η επιλογή του Αρχηγού να γίνεται από διακομματική επιτροπή.
– Τη κατάργηση της θέσης του ενός από τους
δύο Υπαρχηγούς, με ταυτόχρονη αντικατάστασή του από δύο Επιθεωρητές.
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– Κριτήρια – μοριοδότηση σε τρία επίπεδα
Ανώτατο – Ανώτερο – Κατώτερο για τις κρίσειςπροαγωγές των αξιωματικών του Π.Σ
– Άμεση σύνταξη και ψήφιση θεσμικού πλαισίου για Εξειδίκευση (επέκταση των κατηγοριών
Αξιωματικών Ειδικών καθηκόντων)»
Η επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό καταλήγει:
«Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
μας ή τα λησμόνησε ή δεν τα ενστερνίζεται.
Άραγε να συνεχίζουμε να ελπίζουμε;»

δράσεις της ΕΑΠΣ στην Κεντρική Μακεδονία
Το μεσημέρι του Σαββάτου 27/1/2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Περιφερειακής Επιτροπής
Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΑΠΣ. Τη συνεδρίαση απασχόλησαν κυρίως οι πρόσφατες κρίσεις και προαγωγές των αξιωματικών καθώς
και των μεταθέσεων – τοποθετήσεων που ακολούθησαν. Συζητήθηκε η κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί εξαιτίας του νέου ασφαλιστικού
σχεδίου και της συζήτησης που υποβόσκει για
το νέο μισθολόγιο. Εξετάσθηκαν επίσης τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Αξιωματικοί στις υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος συντονίστηκε η δράση της Περιφερικής Επιτροπής, υπό την νέα της μορφή.
Το βράδυ της ίδια ημέρας η Περιφερειακή Επιτροπή της ΕΑΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε συνεστίαση κοπής πίτας. Την εκδήλωση τίμησαν μαζικά συνάδελφοι από Υπηρεσίες
της ΠΕΠΥΔ, ενώ παραβρέθηκαν ο Συντονιστής
Επιχειρήσεων Υποστράτηγος κ. Αναγνωστάκης και οι Αρχιπύραρχοι κ. Πουλτίδης, κ Τσατσούλας και κ. Τετενές.
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Ιδιαίτερη στιγμή η βράβευση του Επιπυραγού
Μιλιτιάδη Καραγεωργιάδη, ο οποίος αγγίζοντας
τα όρια της σωματικής αντοχής, αναδείχθηκε
νικητής στη διπλή διάπλευση του Τορωναίου
Κόλπου, κολυμπώντας άνευ διακοπής 52 χιλιόμετρα στο καλύτερο χρόνο των 15 ωρών και 9
λεπτών.

Την Κυριακή 28/1 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Υποστράτηγο κ. Αναγνωστάκη, για τα ειδικότερα προβλήματα των Π.Υ. της διοικητικής του ευθύνης.
Αργότερα την ίδια ημέρα αντιπροσωπεία του
Προεδρείου, επισκέφθηκε το σημείο των ελληνοσκοπιανών συνόρων στην Ειδομένη προκειμένου να δει από κοντά την κατάσταση που
εξελίσσεται εξαιτίας της έξαρσης του μεταναστευτικού προβλήματος.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

συνάντηση με το νέο Αρχηγό του ΠΣ

Στις 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Αρχηγό του ΠΣ Αντιστράτηγο Ι. Καρατζιά. Στην πολύωρη συζήτηση
τέθηκαν όλα τα εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη του ΠΣ αλλά και τον πυροσβεστικό οργανισμό.
Ειδικότερα εκφράστηκε η δυσαρέσκεια που για
άλλη μια φορά πραγματοποιήθηκαν οι κρίσεις
και προαγωγές των αξιωματικών με το ίδιο
αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ οι ακολουθούμενες μεταθέσεις, άφησαν το αίσθημα
της πικρίας και της αδικίας καθότι στους Αξιωματικούς από τον Αντιπύραρχο και πάνω δεν
υπάρχει κανένα κριτήριο καθότι είναι εκτός της
προστασίας του κανονισμού μεταθέσεων.
Επίσης εκφράστηκε η ανησυχία μας για την
εγκατάλειψη της πυροσβεστικής εκπαίδευσης,
αφού έχει σταματήσει η λειτουργία της Σχολής

Μετεκπαίδευσης για τους Επιπυραγούς και δεν
έχει εκδοθεί κανένα θεσμικό κείμενο από όσα
προβλέπονται για την νέα μορφή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σύμφωνα με το Ν.4249/14.
Τέλος ζητήθηκε από τον κ. Αρχηγό να ισχύσει
η αρχή του διαλόγου και της διαφάνειας στην
επεξεργασία των θεσμικών νομοθετικών προτάσεων και δηλώθηκε η ουσιαστική διάθεση
της ΕΑΠΣ για συνεισφορά με τις απόψεις και
προτάσεις της,
Ο κ. Αρχηγός άκουσε με ενδιαφέρον τις απόψεις μας, ζήτησε τη συνεργασία μας και δήλωσε την πεποίθησή του στην ενότητα όλων των
δυνάμεων του πυροσβεστικού οργανισμού επ΄
ωφελεία του Πυροσβεστικού Σώματος, του πυροσβεστικού προσωπικού και της κοινωνίας
γενικότερα.

κοινή δράση για τους εθελοντές πυροσβέστες
Συνάντηση εργασίας, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των προεδρείων ΕΑΠΣ και ΠΕΕΠΣ την
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2016, με σκοπό να καθορισθούν και οριοθετηθούν οι από κοινού ενέργειες των δύο Ενώσεων, προς την κατεύθυνση επίλυσης των χρονιζόντων προβλημάτων
που αντιμετωπίζει το εθελοντικό πυροσβεστικό
προσωπικό του ΠΣ.
Οι συνάδελφοι του Προεδρείου της ΠΕΕΠΣ
Μάκης Τσιουγκρής και Δημήτρης Ζέρβας ενημέρωσαν, για την πορεία των θεμάτων, τα προβλήματα, τις θεσμικές εκκρεμότητες και τα αιτή-

ματα του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλάδου,
ενώ από την πλευρά της ΕΑΠΣ εκφράστηκε η
αμέριστη στήριξη της σε όλα τα ζητήματα και
ιδιαιτέρως για το δίκαιο αίτημα της ΠΕΕΠΣ,
αναφορικά με την ποσόστωση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Σχολή των
Δοκίμων Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών.
Επίσης επισημάνθηκε η σταθερή συμπόρευση
για τα υπόλοιπα εκκρεμή εθελοντικά ζητήματα,
για τα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις τόσο προς
την πολιτική και πυροσβεστική Ηγεσία:
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α) Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των ατομικών ειδών και
των Μέσων Ατομικής προστασίας των εθελοντών πυροσβεστών.
β. Την στελέχωση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών με Διοικητές προερχόμενους
από το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
γ. Την συμπερίληψη και του εθελοντικού προσωπικού στις διατάξεις για την δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.
Η ΕΑΠΣ τιμώντας το έργο των Εθελοντών συναδέλφων, θα λάβει πρωτοβουλία να ζητήσει
από την Ηγεσία του ΠΣ την εφαρμογή του άρθρου 87 του ΚΕΥΠΣ περί “Μεταλλίων Ευδοκί-

μου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας” και για το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Προσωπικό ως ελάχιστη
ηθική αμοιβή, καθώς και να δοθεί το δικαίωμα
της πρόσβασης στα Ιατρεία του Σώματος στους
Εθελοντές Πυροσβέστες και στα προστατευόμενα μέλη τους, όπως ακριβώς ισχύει και για το
μόνιμο προσωπικό.
Τέλος, στα πλαίσια της ελεύθερης έκφρασης
απόψεων θα διατεθεί “βήμα” μέσω του περιοδικού “Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι” για την φιλοξενία άρθρων των μελών τους ΔΣ της ΠΕΕΠΣ και
άλλων σχετικών με τον πυροσβεστικό εθελοντισμό θεμάτων.

η ημέρα της γυναίκας
Αν θες να ειπωθεί κάτι, ρώτα έναν άντρα.
Αν θες να γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα

του λαού μας, με κοινό εχθρό τα συσσωρευμένα προβλήματα, τη φτώχεια και την υποθήκευση του μέλλοντος μας που είναι εξίσου καταστροφικά και για τα δύο φύλα.

Margaret Hilda Thatcher
Βρετανή Πρωθυπουργός (1979 - 1990)
Το ΔΣτης ΕΑΠΣ χαιρέτισε την φετινή “Ημέρα
της Γυναίκας” ως τιμητική υπόμνηση στον μακρόχρονο αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων, αλλά και τιμώντας τα σημαντικά επιτεύγματα των γυναικών, στο ιστορικό γίγνεσθαι της
ανθρωπότητας. Ενθυμούμαστε την δύσκολη
πορεία της Γυναίκας – Μάνας - Συντρόφου Εργαζομένης - Πολίτη, που για χρόνια προσπαθούσε να ξεπεράσει την πατριαρχική κοινωνία,
να υπερκεράσει αποκλεισμούς, και ανισότητες.
Η ΕΑΠΣ από την ίδρυση της, περιέλαβε στο διεκδικητικό της πλαίσιο, τα ζητήματα ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για τις συναδέλφισσες
που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σήμερα οι διεκδικήσεις αυτές έχουν κατακτηθεί και
οι συναδέλφισσες απολαμβάνουν ίσων δικαιωμάτων, με παράλληλο σεβασμό των ιδιαιτέρων
αναγκών τους. Οι Ελληνίδες Πυροσβέστριες
κάθε βαθμού βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα του
διοικητικού μηχανισμού του πυροσβεστικού
οργανισμού.
Στις δύσκολες όμως μνημονικές συνθήκες που
διαβιούμε, ο αγώνας και η ανάγκη για πάλη είναι πλέον κοινή για όλους άντρες – γυναίκες
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τι είχες Γιάννη; τι είχα πάντα.... (μέρος 2ο)
Εμείς και οι άλλοι...
Μετά την ολοκλήρωση των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του ΠΣ ακολούθησε η
τοποθέτηση των νεοπροαχθέντων, ευμενώς ή
δυσμενώς στις νέες θέσεις τους, διατηρώντας
την πάγια τακτική της νομιμότητας, στερούμενης όμως δικαιοσύνης.
Σε μέρος συναδέλφων η προαγωγή συνοδεύτηκε με μετάθεση, σε άλλους όχι, την ίδια στιγμή που υλοποιήθηκαν και μεταθέσεις μη προαχθέντων, (π.χ. Σάμος, Αμαλιάδα). Παράλληλα
εγκαινιάστηκε το σύστημα μετάθεσης- «ανταλλαγής» ομοιοβάθμων Διοικητών (Μεσολόγγι –
Λειβαδιά), αλλά και το σύστημα της «διαδοχικής μετακίνησης» ανωτάτων (Ελευσίνα – ΕΣΚΕ
– Πειραιά – Ελευσίνα). Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την ακολουθούμενη διαδικασία
των παραπάνω, το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ δέχθηκε
σχετική ενημέρωση από τα αιρετά μέλη – εκπροσώπους των Αξιωματικών στο Συμβούλιο
Μεταθέσεων και μάλιστα, όπως είναι γνωστό
κοινοποίησε την σχετική ανακοίνωση καταγγελία τους.
Πέρα από τα παραπάνω, στο διάστημα που
ακολούθησε μέχρι και σήμερα, πραγματοποιούνται συνεχείς μετακινήσεις Αξιωματικών κάθε
βαθμού στην Αττική.
Μετακινήσεις που το κριτήριο τους είναι δυσανάγνωστο και προφανώς ασύνδετο με την αξιολόγηση του έργου των μετακινούμενων ή την
αντιστοιχία βαθμού και επιλεγόμενης θέσης.
Μετακινήσεις που σαφώς και δεν στοχεύουν
ούτε στην ομοιόμορφη κατανομή στελεχών,
αλλά και ούτε στην ενίσχυση Υπηρεσιών μεγάλων επιχειρησιακών απαιτήσεων.
Μετακινήσεις που ο κεντρικός τους σχεδιασμός
θυμίζει τις «παλιές εποχές» του «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΛΛΟΙ».
Παράλληλα επειδή η φωνή της ΕΑΠΣ που στηλιτεύει τα «κακώς πράττω» στον πυροσβεστικό οργανισμό, ενοχλεί τους μικρόψυχους των
διευθυντηρίων της εξουσίας, εκτελέστηκαν οι
πρώτες μετακινήσεις στελεχών της ΕΑΠΣ, ενώ
στέλνονται «μηνύματα» για συνέχιση. Δεν είναι

τυχαίο που ο πολιτικός φορέας της πολιτικής
ηγεσίας εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση στον
Γενικό Γραμματέα του ΔΣ μετά την κριτική που
άσκησε για τη διαδικασία των μεταθέσεων.
Στην ανακοίνωση, που εξέδωσε η ΕΑΠΣ στις
11 Μάρτη για τα παραπάνω κάλεσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να ασχοληθεί με τα
σοβαρά και φλέγοντα προβλήματα του πυροσβεστικού οργανισμού και την δυσμενή κατάσταση του πυροσβεστικού προσωπικού. Επίσης αν δεν μπορεί ή αν δεν θέλει να το πράξει,
τουλάχιστον να μην δημιουργεί άλλα προβλήματα. Επίσης κάλεσε την πυροσβεστική ηγεσία να διασφαλίσει την εργασιακή ειρήνη εντός
του πυροσβεστικού οργανισμού, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επιστρέψουν πρακτικές που
ανήκουν στις περασμένες δεκαετίες και ειδικότερα τον κ. Αρχηγό του ΠΣ να αποδείξει στην
πράξη αυτά που δήλωσε στην ομιλία ανάληψης
των καθηκόντων του ότι όλοι οι στόχοι που θέτει «μπορούν να μετουσιωθούν σε έργο μόνο
εάν στηριχθούμε στον ανθρώπινο παράγοντα,
δηλαδή εάν η λειτουργία μας έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και προσανατολισμό».
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θυσία στο καθήκον που είναι υποχρέωση & δικαίωμα
Γιάννης Σταμούλης – Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΠΣ
Νίκος Διαμαντής – Επίτιμος Πρόεδρος ΕΑΠΣ

Οι μέρες μας συγκροτούν όπως γράφει ο Υποστράτηγος ε.α Δημ Μπάκας μια “εποχή με λιγότερο «ηρωισμό», αλλά με περισσότερο
«έξυπνο εγωισμό», που οφείλει να αυτοπεριορίζεται, ώστε με συνετό επιχειρείν να οδηγείται
από τη θυσιαστική ηθική προς μια «ανώδυνη
ηθική». Την ηθική του καλώς εννοούμενου συμφέροντος. Από τον «αφηρημένο ανθρωπισμό»
του απρόσωπου καθήκοντος περάσαμε στον
εφαρμοσμένο ανθρωπισμό. Προτάσσεται μια
νέας μορφής ανθρωπινότητα, καθόσον προκλήθηκε ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στο
καθήκον και το συμφέρον.”
Και σε αυτήν όμως την εποχή, με αυτά τα χαρακτηριστικά, συνεχίζεται ακόμα σε “πείσμα
των καιρών” να υπάρχουν ΕΚΕΙΝΟΙ που συνεχίζουν να συναισθάνονται βαθιά την προσωπική ευθύνη, να συναισθάνονται συνειδητά την
υποχρέωση να εκτελούν το “καθήκον” τους με
τέτοιο τρόπο που σε στιγμές πράγματι οριακές,
να ξεπερνούν τον ίδιο τους τον εαυτό και να μετατρέπονται από λειτουργοί σε ΗΡΩΕΣ.
Εκτελούν ένα Καθήκον που είναι υποχρέωση
και δικαίωμα.
Υποχρέωση να πράξει κάποιος κάτι ως πολίτης, ως λειτουργός, ως ηθικό πρόσωπο ή ως
μέλος ομάδας κοινών ηθικών αρχών και πεποιθήσεων π.χ Θρησκεία.
Δικαίωμα είναι η εξουσία που πηγάζει από το
καθήκον για κάτι. Όπως να προστατέψει ή να
σεβαστεί π.χ. τα δικαιώματα των άλλων, της
προσωπικής ασφάλειας κλπ.
Σε αυτήν την εποχή με αυτά τα χαρακτηριστικά και για αυτούς τους ΗΡΩΕΣ, αυτός ο “εφαρμοσμένος ανθρωπισμός” , ακόμα και την πιο
οδυνηρή της ίδιας της θυσίας τους, επιτρέπει
σε κάποιους να προσπαθούν να κερδίσουν το
δεκάλεπτο της δημοσιότητας της ζωής τους,
ασχημονώντας και λογοβιοπραγώντας πάνω
στην ίδια την καθ αυτή ιερή πράξη της θυσίας
πάνω στο καθήκον.
Το τελευταίο που διατυπώθηκε ήταν ο εμβαπτισμός της τελευταίας θυσίας των μαχητών μας
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σε “εργατικό ατύχημα”. Είναι η τελευταίου τύπου προσπάθεια ισοπεδωτικής θεώρησης και
πλήρους αποθεμελίωσης των τελευταίων εναπομείναντων φάρων που σηματοδοτούν ακόμα
την κοινωνική ευθύνη και συγκρατούν τον ίδιο
τον ιστό της κοινωνικής συνοχής. Δεν ξέρω αν
έχει κάποια σημασία να προσπαθήσεις να αντιπαρατεθείς σε τέτοιες φωνές. Άλλωστε από την
άνεση της πολυθρόνας μπορείς να πληκτρολογείς οτιδήποτε μπορεί να χαρίσει μερικές στιγμές ψηφιακής αναγνωρισιμότητας. Δωρεάν και
άκοπα.
Εργατικό ατύχημα λοιπόν ο θάνατος του δημόσιου λειτουργού κατά την εκτέλεση του “καθήκοντος”. Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνει εργατικό ατύχημα: “βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε
κατά την εκτέλεση της εργασίας, ή εξ αφορμής
αυτής, σε εργάτη, ή υπάλληλο των εργασιών, ή
επιχειρήσεων, νοείται κάθε απότομο γεγονός,
βίαιο γεγονός, εφόσον αυτό προκάλεσε στον
εργαζόμενο ανικανότητα να εργασθεί πάνω
από 4 ημέρες ή και απώλεια ζωής ακόμα. Βίαιο
γεγονός σημαίνει να υπάρχει έκτακτη και αιφνίδια επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που δεν
έχει σχέση με την οργανική κατάσταση του εργαζομένου.”
Από τον ίδιο τον ορισμό φαίνεται ξεκάθαρα η
“εκτός πεδίου εφαρμογής” στην ουσία όμως. Τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν αναλάβει με την “ενεργό υπηρεσία τους” την προάσπιση της άμυνας
και της ασφάλειας της χώρας. Αντικείμενο που
ξεφεύγει από τη στενή έννοια της “εργασίας”
μιας και το παραγόμενο αγαθό, ανάγεται σε
υπηρεσία που είναι συνυφασμένη με ένα μέγιστο αγαθό, που έχει τον χαρακτήρα μιας συλλογικής διάστασης, αποδεκτής και ζητούμενης
από το σύνολο των πολιτών, μιας και τα δύο
αγαθά είναι προαπαιτούμενα για την συγκρότηση και διατήρηση της ίδιας της Πατρίδας και
της Κοινωνίας της.
Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας από την πρώτη μέρα της
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ανάληψης των καθηκόντων τους, πέρα από την
“εργατική τους δύναμη” προσφέρουν και την
συνειδητή τους πίστη στην προάσπιση των δύο
αυτών αγαθών, δίδοντας όρκο τιμής, υπερβαίνοντας δηλ. τις συνήθεις εργασιακές σχέσεις,
εργασίας-ανταμοιβής.
Επί της ουσίας αναλαμβάνουν εκουσίως την
υποχρέωση να είναι μέχρι την τελευταία μέρα
της ενεργούς υπηρεσίας τους, οι άνθρωποι της
αντίθετης κατεύθυνσης, “να προστρέχουν εκεί,
από όπου όλοι οι υπόλοιποι φεύγουν”.
Επί της ουσίας αναλαμβάνουν να υπηρετούν
και να “εργάζονται” σε ένα πεδίο που καθορίζεται μόνιμα από τις συνθήκες που ορίζουν το
εργατικό ατύχημα.
Γιατί στο εργασιακό τους περιβάλλον όπου καλούνται να δράσουν επικρατούν απότομα και
βίαια γεγονότα με αιφνίδιες και έκτακτες επιδράσεις που απειλούν την υγεία και την ίδια
τους την ζωή.
Αυτές είναι οι συνθήκες των μαχητών
της
προάσπισης
της άμυνας και της
ασφάλειας της χώρας, οι συνθήκες
που ορίζουν τον
ίδιο τον ορισμό του
εργατικού ατυχήματος. Ο μαχητής
με την συναίσθηση
του
καθήκοντος,
και με όπλο του τα
μέσα και τον επαγγελματισμό του καλείται να
διαχειριστεί το αιφνίδιο, το επικίνδυνο, την ίδια
την απειλή της απώλειας. Τις περισσότερες φορές γνωρίζει τα όρια του, τα επίπεδα ασφάλειας τους, τις δυνατότητες των μέσων του, αλλά
γνωρίζει επίσης ότι είναι μόνος που η κοινωνία
του έχει εμπιστευτεί τα πολυτιμότερα της.
Οι άνθρωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, ως λειτουργοί και όχι ως
επαγγελματίες, έχουν επιλέξει να ζουν με το
συναίσθημα της αγωνίας, λόγω της συνειδητοποίησης των οριακών καταστάσεων και της
απόφασής τους να τις υπερβούν. Γνωρίζουν
και ενεργούν, απλή εκτέλεση καθήκοντος, υπηρετώντας το κοινό αγαθό της άμυνας και της
ασφάλειας, με πράξεις που δεν συγκρούονται
με τις ηθικές αρχές αλλά συγχρόνως δεν συ-

νοδεύονται, κατ ανάγκη και από ηθική επίγνωση. Όταν όμως οι πράξεις τους όχι απλά δεν
συγκρούονται προς τις ηθικές αρχές, αλλά επιπλέον εκτελούνται με ηθική επίγνωση τότε οι
πράξεις τους υπερβαίνουν το καθήκον και γίνονται ΚΑΤΌΡΘΩΜΆ και ΗΡΩΙΣΜΌΣ. Και ακόμα
περισσότερο όταν οι πράξεις τους υπηρετούν
την υποχρέωση προστασίας των κοινών αγαθών της άμυνας και της ασφάλειας χωρίς να
ασκείτε, συνειδητά από μέρους τους, το δικαίωμα προστασίας της ζωής των ενεργούντων,
όταν η βούληση υπερβαίνει την νόηση, τότε το
ΚΑΤΌΡΘΩΜΆ γίνεται ΘΥΣΊΑ.
Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η μετατροπή
της εργασίας σε λειτούργημα, της υποχρέωσης
σε καθήκον, και του ατυχήματος σε θυσία. Γιατί ο μαχητής, συνειδητά υπερβαίνει το όριο. Οι
Έλληνες στρατιώτες στην μακραίωνη πολεμική
ιστορία της πατρίδας μας που υποδεέστεροι
σε πλήθος και εξοπλισμό, αμύνθηκαν
μέχρι τελευταίου σε
υπέρτερους αντιπάλους, γνώριζαν
ότι υπερέβαιναν τα
“στάνταρς ασφαλείας”, αλλά η συναίσθηση του χρέους
και τους καθήκοντος τους επέβαλε
να “θυσιαστούν”.
Αλλιώς δεν θα
υπήρχαν οι Θερμοπύλες, η Αλαμάνα και σαφώς δεν θα υπήρχε
Ελλάδα.
Στην σημερινές συνθήκες ίσως να είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσεις. Δεν έχει νούμερα λογιστικές αξιολογήσεις και πρωτογενή πλεονάσματα, δεν αποτελεί άλλωστε και μνημονιακό
προαπαιτούμενο. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν παλικάρια ακόμα που στην καθημερινότητά τους συνεχίζουν να είναι δημόσιοι λειτουργοί, προσηλωμένοι στον ανώτερο συλλογικό
σκοπό, την πίστη και το καθήκον. Ο Αναστάσιος, ο Κωνσταντίνος και ο Ελευθέριος είναι από
αυτούς, η απώλειά τους πάνω στην εκτέλεση
του καθήκοντος, μετατρέπεται σε θυσία και
στεφανώνεται με την αθανασία της συλλογικής
μνήμης από τον λαό μας.
Είναι θυσία στο καθήκον….
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πυροσβεστικός καζαμίας
Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς
2016 – Μια νέα χρονιά μόλις μπήκε στη ζωή
μας και περιμένει να την διασχίσουμε, να παλέψουμε με τα κληρονομημένα προβλήματα
και τις δυσχέρειες της προηγούμενης χρονιάς.
Διαρκής πρόκληση και αναγκαία ζωτική δράση
για να γυρίσει ο ιστορικός τροχός και να πάμε
ένα βήμα παραπέρα την ίδια την τόσο πολύτιμη
ζωή μας.
Στην πατρίδα μας, στη μικρή αυτή γωνιά του
πλανήτη μας, η ανάγκη της πάλης του καθημερινού αγώνα, αποτελεί το «εθνικό συστατικό» μιας συλλογικής ιστορίας που χάνεται στην
αχλή της ιστορίας. Αισιόδοξος λαός, παρά τις
δυσκολίες, πασπάλιζε με ελπίδα, χιούμορ και
χαμόγελο την ανάλυση της δύσκολης καθημερινότητάς του.
Οι Έλληνες Πυροσβέστες από την ίδρυση του
νέου ελληνικού κράτους, δημιουργούν τη δική
τους ιστορία, στενά δεμένη μαζί του. Από τα
πλέον φτωχά τμήματα του λαού, φτωχοί συγγενείς του “δημοσίου” δίνουν τη δική τους μάχη,
τόσο σε ένα δύσκολο επικίνδυνο και ανθυγιεινό
επάγγελμα, παλεύοντας με τις φλόγες και τις
καταστροφές που απειλούν την πατρίδα μας,
όσο και με την φτώχεια και τις ελλείψεις, παλεύοντας να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές
τους. Η αισιοδοξία και το χιούμορ δεν έλειψε
ποτέ από τα καπνισμένα πρόσωπά τους.
Σε αυτό το μικρό αφιέρωμα, ρίχνουμε μια μικρή
βουτιά στην ιστορία, ανασύρουμε τρεις χιουμοριστικούς ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ καζαμίες- προβλέψεις.
Ο πρώτος είναι του Δεκέμβρη του 1948, για
το 1949, δημοσιευμένος στο πυροσβεστικό
περιοδικό της εποχής «Πυροσβεστική Ηχώ»
και γραμμένος από τον εκδότη του περιοδικού
Σωτ. Γλυκοφρύδη.
Ο δεύτερος είναι του Δεκέμβρη του 2000, για το
2001, δημοσιευμένος στο περιοδικό της ΕΑΠΣ,
«Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι» και γραμμένος κυρίως από τον τότε Πρόεδρο του ΔΣ
της
ΕΑΠΣ και νυν επίτιμο Πρόεδρο Νίκο Διαμαντή,
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συνεπικουρούμενο από τους Γ. Σταμούλη, Π.
Κοτρίδη, Τ. Παππά.
Ο τρίτος είναι του Δεκέμβρη του 2003, για το
2004, δημοσιευμένος στο περιοδικό της ΕΑΠΣ,
«Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι» και γραμμένος πάλι
από τους ίδιους συναδέλφους.
Προσπαθούμε να συνεχίσουμε πάλι με το ίδιο
αισιόδοξο και λίγο σαρκαστικό χιούμορ, πάνω
από μία από δεκαετία, μετά, να κάνουμε άλλο
ένα Πυροσβεστικό Καζαμία για το 2016. Δυστυχώς πολλά από αυτά που προβλέπονταν
στους προηγούμενους Καζαμίες, αναμένονται
ακόμα…….
Καλή χρονιά και να διατηρήσουμε την αισιοδοξία και το χαμόγελό μας.
Ο Καζαμίας βρίσκεται αναρτημένος στη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ
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ασφαλιστική απάτη δι’ εμπρησμού
Ανδριανός Γκουρμπάτσης - Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. - Νομικός

Η δικονομική θέση και τα δικαιώματα του
ασφαλιστή και των ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων
Με την συγκεκριμένη μελέτη ο συγγραφέας,
προσπαθεί να προσδιοριστεί ποια είναι η δικονομική θέση και τα δικαιώματα του ασφαλιστή (ασφαλιστικής επιχείρησης) και συνακόλουθα των ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων
στην ανακριτική διαδικασία και πιο συγκεκριμένα στην προανάκριση / προκαταρκτική εξέταση, για περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης
δι΄ εμπρησμού και φυσικά και σε κάθε άλλη
υπαίτια αξιόποινη συμπεριφορά του λήπτη της
ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή και τρίτου, εξ
αιτίας της οποίας πραγματοποιήθηκε ο ασφαλιστικός κίνδυνος σε αντικείμενο ασφαλισμένο
για ζημιά, με σκοπό την είσπραξη της ασφαλιστικής αποζημίωσης καθώς και σε ποια χρονική στιγμή της ανακριτικής διαδικασίας μπορεί
να ασκηθούν αυτά.
Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, τόσο σε θεωρητικό όσο και από πρακτικής πλευράς, κυρίως για τους ανακριτικούς
υπαλλήλους, που έχουν ελλιπή ενημέρωση,
τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους ασφαλιστικούς
πραγματογνώμονες και τους δικηγόρους, λόγω
των αυξημένων περιπτώσεων ασφαλιστικής
απάτης ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Αξίζει να εντρυφήσει κανείς στο ζήτημα
αυτό και να το μελετήσει, γιατί η ασφαλιστική
απάτη δι΄ εμπρησμού, όπως και άλλες περιπτώσεις απάτης, έχει επιπτώσεις, πέραν των
άλλων και στην εθνική οικονομία.
Επειδή από μια ασφαλιστική σύμβαση για ζημιές, στην περίπτωση που πραγματοποιείται
ο ασφαλιστικός κίνδυνος, όπως πχ της πυρκαγιάς, διακυβεύονται πολλές φορές τεράστια
οικονομικά συμφέροντα, είναι φυσικό η ασφαλιστική επιχείρηση δια των ασφαλιστικών της
πραγματογνωμόνων να επιδιώκει ν΄ αποδείξει,
όσο αυτό είναι εφικτό, ότι πρόκειται για ασφαλιστική απάτη κάθε φορά επέλευσης της ασφαλι-

στικής περίπτωσης, προκειμένου να μην ευθύνεται για την καταβολή του ασφαλίσματος.
Καθημερινά εκδηλώνονται στην επικράτεια πχ
πυρκαγιές κάθε είδους, οι οποίες οφείλονται
σε διαφορετικά αίτια. Ένας μεγάλος αριθμός
δε αυτών προκαλείται σε αντικείμενα που είναι
ασφαλισμένα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Εξάλλου ένα από τα ψυχολογικά κίνητρα που
ωθούν το δράστη στην τέλεση του εγκλήματος
του εμπρησμού (άρθρο 264 ΠΚ) είναι και η πρόκληση πυρκαγιάς με πρόθεση σε αντικείμενο
που είναι ασφαλισμένο για πυρκαγιά, με σκοπό
την είσπραξη από το λήπτη της ασφάλισης ή
τον ασφαλισμένο του ποσού της δικαιούμενης
αποζημίωσης (ασφαλίσματος) σε περίπτωση
που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
Το ως άνω κίνητρο αποτελεί το συνηθέστερη στην πράξη κίνητρο τέλεσης εγκλημάτων
εμπρησμού με πρόθεση.
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το νέο δόγμα ασφαλείας - πολιτικής προστασίας
Γιάννης Σταμούλης - Πύραρχος - Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΠΣ

Το νέο δόγμα ασφάλειας – πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη των νέων απειλών
Το σημερινό δολοφονικό κτύπημα στις Βρυξέλλες, συνεχόμενο στην αλυσίδα τρόμου που στοχεύει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, διαχέει το αίσθημα φόβου στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Στην
ουσία του, πέρα από τους τυφλούς εμπνευστές
και εκτελεστές του εγκλήματος, δημιουργείται
ένα πλαίσιο γενικευμένης έντασης, θέτοντας σε
κατάσταση κρίσης στο ίδιο το πολύτιμο αξιακό
σύστημα της δημοκρατίας, της ελευθερίας και
των πολιτικών δικαιωμάτων της Ε.Ε.
Το έγκλημα στοχεύει το κέντρο του κοινωνικοοικονομικού συστήματος της Ευρώπης, επιδιώκοντας την παράλυση του. Μιας Ευρώπης που
αδυνατεί να αποτρέψει και εν τέλει να προστατέψει τους πολίτες των κρατών της. Τα τελευταία
συνεχιζόμενα δολοφονικά κτυπήματα σε μα
σειρά από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Μαδρίτη, Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, δείχνουν πλέον ότι χρειάζεται μια προσεκτικά συντονισμένα
ολοκληρωμένη προσέγγιση των κινδύνων και
των απειλών που στοχεύουν την ασφάλεια της
Ευρώπης.
Οι εθνικές στρατηγικές ασφαλείας πρέπει να
μετεξελιχθούν σε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας, που θα πρέπει να επεξεργάζεται διαρκώς και δυναμικά τις νέες απειλές
και να σχεδιάζει την αντιμετώπισή τους. Αυτό
σημαίνει πρακτικά ότι τα κράτη – μέλη της Ε.Ε.
θα πρέπει να εναρμονίσουν τις εθνικές στρατηγικές ασφαλείας τους και να μάθουν να αντιδρούν και δρουν με κοινό τρόπο και πρωτόκολλα λειτουργίας και συνεργασίας.
Οι φωνές ανησυχίας εδώ και χρόνια προειδοποιούν για τις προκλήσεις που πιθανόν να
στοχεύσουν την εσωτερική ασφάλεια στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο Υποστράτηγος ε.α Δρ. Ιωάννης Παρίσης στο βιβλίο του ¨Η Ευρώπη της
άμυνας” (2010) χαρακτηριστικά σημειώνει “οι
κύριες προκλήσεις που μπορούν να συνιστούν
λόγους ανησυχίας για την εσωτερική ασφάλεια
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στον ευρωπαϊκό χώρο, εντοπίζονται στους εξής
τομείς: πληροφορίες και επαγρύπνηση, προστασία κρίσιμων υποδομών, ασφάλεια μεταφορών, τρομοκρατικές ενέργειες..”
Οι ασύμμετρες απειλές, οι εκτελεστές του φομενταλισμού, η τρομοκρατία και η ανεξέλεγκτη
μετακίνηση πληθυσμού, φέρνουν την Ευρώπη
μπροστά σε μια νέα κατάσταση ανασφάλειας.
Τα κλασικά εθνικά δόγματα ασφαλείας αρχίζουν
να αδυνατούν να εγγυώνται την διαχείριση των
σύγχρονων απειλών. Οι απειλές διατρέχουν
τα σύνορα των κρατών – μελών ξεπερνώντας
τους επιμέρους σχεδιασμούς.
Η πρόκληση για την συνέχιση της ζωής της
Ε.Ε. θα περάσει μοιραία από το κατά πόσο θα
καταφέρει να διαχειριστεί την ασφάλεια της υπό
το βάρος του εκρηκτικού σήμερα. Και το στοίχημα είναι διπλό καθώς θα πρέπει να συνδυάσει την επιτυχή ασφάλεια με το σεβασμό της
ελευθερίας και των δικαιωμάτων των πολιτών
της, σε συνδυασμό με τον σεβασμό και την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες που προστρέχουν
στην παραδοσιακή φιλοξενία της.
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για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο
Στα τέλη Μαρτίου η ΕΑΠΣ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο.
Στην δημόσια παρέμβασή της επισημάνθηκε
στον κ. Τόσκα ότι:
«Πριν λίγες μέρες παραβρεθήκατε στη σύσκεψη των ανώτατων στελεχών του ΠΣ από όλη
την χώρα με αντικείμενο την προετοιμασία της
επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου. Στον χαιρετισμό σας επισημάνατε μεταξύ άλλων, «ότι
είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν,
αλλά με τον επαγγελματισμό, την εμπειρία, την
καλή συνεργασία μεταξύ των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τη σύζευξη με τον
κρατικό μηχανισμό μπορούμε να έχουμε ένα
πολύ καλό αποτέλεσμα».
(πηγή http://www.fireservice.gr)
Δυστυχώς, η δήλωσή σας είναι η επανάληψη της συμπύκνωσης της «μνημονιακής πολιτικής» που μονότονα επαναλαμβάνεται τα
τελευταία χρόνια, όπου οι υπουργοί μας «διαπιστώνουν τα προβλήματα και εύχονται τα
καλύτερα». Δεν ξέρουμε αν το βεβαρυμμένο
πρόγραμμά σας, πέρα από την έκφραση της
παραπάνω δήλωσης, σας επέτρεψε να παρακολουθήσετε και να ακούσετε την αγωνία των
στελεχών για τα πραγματικά προβλήματα του
πυροσβεστικού οργανισμού και του συνολικού
πλέγματος του μηχανισμού πυροπροστασίας –
πυρόσβεσης.
Γιατί για άλλη μια μνημονιακή χρονιά
– Ο πυροσβεστικός υπάλληλος μάχεται χωρίς
να του έχει χορηγηθεί, εδώ και έτη, στολή πυρκαγιάς.
– Ένας μεγάλος αριθμός από το προσωπικό
δεν έχει το σύνολο των αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).
– Το 1/3 του προσωπικού είναι μειωμένης εργασιακής αξιοποίησης, με δεδομένες τις υπάρχουσες πιστώσεις, ενώ εξακολουθεί η επαγγελματική τριχοτόμηση, με ότι αυτό σημαίνει για
την αποτελεσματικότητά του.
– Δεν έχει θεσμοθετηθεί κανένα πλαίσιο υγείας

και ασφάλειας για να προστατέψει τους Πυροσβέστες που προστατεύουν την πατρίδα μας.
– Η πυρόσβεση υποστηρίζεται από «ώριμα»
πυροσβεστικά οχήματα, που αυτή τη στιγμή,
ένας μεγάλος αριθμός τους έχει ανάγκη επισκευής.
– Η υποστήριξη των επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης θα γίνεται από τον μειωμένο αριθμό
των «ώριμων» πυροσβεστικών αεροσκαφών.\
Στην παραπάνω λίστα θα πρέπει να προσθέσουμε και την αδυναμία για άλλη μια χρονιά, να
εξοπλιστούν με ΜΑΠ οι Εθελοντές του ΠΣ ώστε
να δειχτεί έμπρακτα η βούληση της πολιτείας
να ενισχύσει το θεσμό και να τους αξιοποιήσει
πραγματικά στον επιχειρησιακό τομέα.
Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι
εξαιρετικής εννοιολογικής αξίας τα περί «σύζευξης με τον κρατικό μηχανισμό κλπ», αλλά
χωρίς να μας χαρακτηρίσετε «μικρόψυχους»,
το παράδειγμα της παραχώρησης των πυροσβεστικών ασθενοφόρων είναι ένα μικρό
παράδειγμα. Από ότι πληροφορηθήκαμε, μήνες μετά, βρίσκονται αχρησιμοποίητα, από
την υπηρεσία παραλαβής, (πηγή http://www.
ekabnews.gr) ενώ παράλληλα η ίδια υπηρεσία,
παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε για «μνημόνιο συνεργασίας και υποστήριξης», αδυνατεί
να υποστηρίξει ακόμα και μικρές και προγραμματισμένες δράσεις του Π.Σ.
Όλα τα παραπάνω είναι μια μικρή σύνοψη των
προβλημάτων, του Πυροσβεστικού Σώματος
που προσπαθεί να διαχειριστεί τις απειλές της
πολιτικής προστασίας της πατρίδας μας, υπό
την νέα επιπρόσθετη παράμετρο του «μεταναστευτικού», για το οποίο σας παρουσιάσαμε
τον προβληματισμός μας με ξεχωριστή επιστολή προ ολίγων ημερών.»
Η παρέμβαση προς τον κ. Τόσκα κατέληγε:
«Κύριε Υπουργέ
Επειδή μετά την προ μηνών συνάντησή μας
δεν υπήρξε συνέχεια του διαλόγου, αλλά ούτε
και επίλυση κανενός προβλήματος, παρακαλούμε για τον ορισμό συνάντησης με το ΔΣ της
Ένωσής μας».
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η τρομοκρατία, ο βίαιος εξτρεμισμός
και η μετανάστευση στην ευρώπη
Τα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού
τρομοκρατικών απειλών, σύλληψης ξένων μαχητών και αποτροπής του βίαιου εξτρεμισμού,
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο πολύ σοβαρής συζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπως και η ενίσχυση των συνόρων των κρατών-μελών της.
Το ενδεχόμενο η τρομοκρατία να εκμεταλλευτεί το φαινόμενο της μετανάστευσης, είναι ένα
θέμα, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει
διαπιστωθεί συστημικός δεσμός ανάμεσα στην
τρομοκρατία και την μετανάστευση για αυτό και
δεν θα πρέπει να αφήσουμε την καχυποψία και
την ξενοφοβία να υπερισχύσουν του γόνιμου
προβληματισμού για την εξεύρεση λύσεων.
Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αποτελούν αντιπάλους της κοινωνίας των ευρωπαίων πολιτών
για αυτό και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την
επώαση ρατσισμού και ξενοφοβίας στους κόλπους της ΕΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάθε χρόνο μεταναστεύουν περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι,
από αυτούς περίπου 159 εκατομμύρια κρίνονται ως διεθνείς μετανάστες, ενώ 16 εκατομμύρια αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες. Αντιλαμβάνεται ο καθένας το μέγεθος του προβλήματος.
Μεταξύ των προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης που πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι:
1) Η διακοπή των κοινοτικών ενισχύσεων προς
τις χώρες προέλευσης που δε θα επιδείξουν
πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη των δικτύων
που διακινούν παράνομα μετανάστες
2) Η ενίσχυση των ελέγχων
3) Η στενότερη συνεργασία στο ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων
4) Η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς την
Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, την
Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
Τα κράτη - μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν
πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να ληφθούν
άμεσα μέτρα:
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1) Ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών σε
ζητήματα μετανάστευσης.
2) Περιθωριοποίησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού.
3) Ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νόμιμων
μεταναστών στην απασχόληση.
4) Ενημέρωσης των νόμιμων μεταναστών σε
ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και
κοινωνικής ένταξης.
5) Επίλυσης του προβλήματος εξεύερεσης στέγης
6) Εκπαίδευσής τους και στοιχειώδους εκμάθησης της γλώσσας των κρατών υποδοχής. 6)
Πάταξης των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών.
7) Θωράκισης των εξωτερικών συνόρων της
ΕΕ
8) Επαναπροώθησης των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.
Η ταυτόχρονη εφαρμογή του συνόλου των παραπάνω προτάσεων θα μπορούσε να αποτελέσει πειστική απάντηση στη σημερινή απουσία
κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό πάντα με τα μέτρα
πρόληψης και καταστολής των τρομοκρατικών
κινδύνων.
--------------------------------------------------------------

Ο Άγγελος Τσιγκρής έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική
Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου
της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ
για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.
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πρόταση περί πολιτικής προστασίας
Δημήτριος Σιμιτσής - Πύραρχος - Αντιπροέδρος ΔΣ ΕΑΠΣ
Αναστάσιος Μανιάτης - Πύραρχος - Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΕΑΠΣ

Με τον όρο πολιτική προστασία νοείται ένα σύνολο δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία των ατόμων και του περιβάλλοντός τους
από καταστροφές ή από φαινόμενα – συμβάντα μεγάλης έκτασης και έντασης. Η λειτουργία
της πραγματώνεται μέσα από διαδικασίες πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης-ανασυγκρότησης ώστε να μετριασθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι δυσμενείς
επιπτώσεις που θα προκύψουν.
Η πολιτική προστασία σχετίζεται με ένα ευρύ
φάσμα πολιτικών και ιδίως με τις πολιτικές για
το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την παιδεία, την
υγεία και την ασφάλεια,. Αξιοποιεί επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες από διάφορα
πεδία και χρειάζεται ανάλογη διαθεσιμότητα
πόρων.
Ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας και η υλοποίησή του απαιτούν πολιτική δέσμευση, θεσμική ρύθμιση και κοινωνική συμμετοχή. Διαμορφώνεται δε, στο πλαίσιο της υφιστάμενης
οργάνωσης του κράτους και πρέπει να μετέχουν σ΄ αυτόν η δημόσια διοίκηση σε όλα τα
διοικητικά επίπεδα, φορείς και οργανισμοί του
ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι πολίτες.
Η πολιτική προστασία αποτελεί ένα υποσύστημα της Δημόσιας Διοίκησης που η λειτουργία
του δεν περιορίζεται στο πεδίο δράσεων και
αρμοδιοτήτων ενός συγκεκριμένου Υπουργείου
ή Φορέα/Οργανισμού αλλά απαιτεί συνήθως
τη συνέργεια πολλών παραγόντων τόσο στο
επίπεδο σχεδιασμού της όσο και στο επίπεδο
εφαρμογής της.
Στη χώρα μας σύμφωνα με τις διατάξεις των
νόμων 3013/2002 και 4249/2014 η έγκριση του
εθνικού σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας
της χώρας αποτελεί αρμοδιότητα της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας στην οποία συμμετέχουν οι
Υπουργοί των περισσότερων Υπουργείων της
εκάστοτε Ελληνικής Κυβέρνησης.
Παρόλα αυτά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας (ΓΓΠΠ) που καλείται να εφαρμόσει μέσω του επιχειρησιακού της σχεδιασμού
με κύριο φορέα το Πυροσβεστικό Σώμα, τον
εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της
χώρας, δεν υπάγεται στην κεντρική κυβέρνηση, η στο πρώτο τη τάξει Υπουργείο, αλλά στο
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και ΠΡΟ.ΠΟ αποτελώντας έτσι μοναδική πρωτοτυπία.
Εάν ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν και
συγκεκριμένα στους σεισμούς της Κεφαλονιάς,
τις πλημμύρες στη Δυτική Αθήνα, καθώς και τις
δασικές πυρκαγιές του περασμένου έτους θα
θυμηθούμε τον πρωθυπουργό κ. Αλ. Τσίπρα
στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας καθώς και τον τέως πρωθυπουργό κ. Αντ.
Σαμαρά (Κεφαλονιά) να προσπαθούν να συντονίσουν τις δράσεις των αρμόδιων φορέων
προς αντιμετώπιση της κατάστασης.
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει αδήριτη η ανάγκη αναβάθμισης και επανεξέτασης του θεσμού
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(ΓΓΠΠ) της Ελλάδας ως προς την υπαγωγή της
στην κεντρική διακυβέρνηση της Χώρας ανάλογα με τη δομή του κυβερνητικού σχήματος . Το
μοντέλο αυτό εφαρμόζεται με επιτυχία σε Ιταλία
και Μ. Βρετανία.
Στην Ιταλία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των
Υπουργών ή ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζουν πολιτικές ΠΠ ενώ το συντονισμό όλων
των υπηρεσιών έχει το Τμήμα ΠΠ, που υπάγεται απευθείας στο Γραφείο του Προέδρου του
Συμβουλίου των Υπουργών.
Στη Μ. Βρετανία η Γραμματεία Πολιτικών Απρόβλεπτων Καταστάσεων (CCS) υπάγεται απευθείας στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις περιοχές Αγγλίας και Ουαλίας.
Και στις δύο περιπτώσεις η γενική αρχή είναι
ότι η κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση καταστροφών πρέπει να παραμένει σε τοπικό επίπεδο και μόνο σε περιπτώσεις γενικευμένων
καταστροφών δικαιολογείται συντονισμός σε
επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης.
Ειδικότερα για το Ιταλικό μοντέλο Πολιτικής
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Προστασίας θα πρέπει να τονίσουμε τα εξής:
Πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης/ΟΟΣΑ
(Organisation for Economic Co-operation and
Development/ OECD), η οποία αξιολογώντας
το Ιταλικό μοντέλο της Πολιτικής Προστασία
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θεωρείται περίπτωση για μελέτη (case study) και για την οργάνωση και άλλων συστημάτων Πολιτικής Προστασίας. (OECD, 2010)
Οι επαρχίες (αντίστοιχες των Ελληνικών Περιφερειακών Ενοτήτων) είναι αρµόδιες για την
πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων σύµφωνα µε τα περιφερειακά και τα εθνικά
σχέδια. Σε κάθε επαρχία υπάρχει ένας Προϊστάμενος του αντίστοιχου τμήματος ΠΠ ο οποίος είναι ανώτερος ή ανώτατος Αξιωµατικός της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Είναι διορισµένος
από την κεντρική κυβέρνηση, επιβλέπει την
υλοποίηση των δράσεων σε επαρχιακό επίπεδο και εξασφαλίζει την συµµετοχή των κεντρικών και περιφερειακών δοµών σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης έχει την αρμοδιότητα να κατευθύνει
τα µέσα πολιτικής προστασίας. Επίσης η αναβάθμιση των εθελοντικών ομάδων με νέα εγγραφή στο μητρώο Π.Π. με κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες, η στελέχωση και η ουσιαστική
λειτουργία του γραφείου Τύπου της Π.Π. και ο
εκσυγχρονισμός του ΚΕΠΠ ως συντονιστικού
βραχίονα της μέσα από το Ενιαίο Συντονιστι-

κού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) και η
ανάδειξη της Γ.Γ.Π.Π. ως ελεγκτικός μηχανισμός, σε Επιτελικό – Διοικητικό και Οικονομικό
στο Τομέα Πρόληψης – Καταστολής, των φορέων Π.Π. και δή όλων των βαθμών Τ.Α. είναι
ορισμένα πού επείγουν.
Παράλληλα το Πυροσβεστικό Σώμα, με το
πλήθος αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί, αποτελεί σήμερα τον κύριο επιχειρησιακό
βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας
με συνεχή, αδιάλειπτη και αυξημένη ετοιμότητα
στην υπηρεσία του Έλληνα Πολίτη και του φυσικού περιβάλλοντος. Η οργανική και ισότιμη
συνύπαρξη του με την Γ.Γ.Π.Π. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την από κοινού εκπόνηση
και εφαρμογή των σχεδίων, προγραμμάτων και
μέτρων πολιτικής προστασίας στο πεδίο αρμοδιότητας του.

βραχυχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
Με το υπ’ αριθ. 14783 Φ.400.30/4-3-2016 έγγραφο του ΑΠΣ ανακοινώνεται η πρωτοβουλία
να υλοποιηθεί βραχυχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για 30 Αξιωματικούς στις
εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
στα Βίλια Αττικής. Ενώ η πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής απευθύνεται προς τους συναδέλφους όλης της χώρας, επί της ουσίας απευθύνεται μόνο στους υπηρετούντες στην Αττική,
αφού δηλώνεται ότι «οι συμμετέχοντες δεν θα
δικαιωθούν εκτός έδρας αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα».
Κατόπιν των παραπάνω, επειδή η ΕΑΠΣ δέ-
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χτηκε πολλά ερωτήματα από μέλη της απεύθυνε ερώτημα προς το Αρχηγείο ζητώντας διευκρινήσεις και συγκεκριμένα:
Θα επιλεγούν συνάδελφοι για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα και εκτός Αττικής και αν ναι, βάση
ποιας νομοθετικής ρύθμισης δεν θα αποζημιωθούν εκτός έδρας και οδοιπορικών για την μετακίνησή τους για «υπηρεσιακούς λόγους»;
Ποιες είναι οι εγκαταστάσεις του ΠΣ που αναφέρονται στο έγγραφο και είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να χρησιμοποιηθούν ως τόπος
διαμονής των συναδέλφων Αξιωματικών;
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ενίσχυση του ΠΣ για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω μεταναστευτικού
Με την έκρηξη του μεταναστευτικού στην πατρίδα μας, η ΕΑΠΣ απέστειλε επιστολή –παρέμβαση προς τον Αν. Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα:
Κύριε Υπουργέ
Το Πυροσβεστικό Σώμα ως ο κεντρικός επιχειρησιακός βραχίονας της πολιτικής προστασίας
της χώρας, συμμετέχει, όπως καλά γνωρίζετε,
ήδη σε επιπρόσθετες επιχειρήσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση του μεταναστευτικού
προβλήματος που αντιμετωπίζει η πατρίδα
μας.
Πέρα από τις μέχρι στιγμής απαιτήσεις, οι συνεχιζόμενες μετακινήσεις πληθυσμού (μετανάστες – πρόσφυγες), η διαβίωση, διαμονή και
διανυκτέρευσή τους, εκτός «μονίμων οργανωμένων δομών» δημιουργεί μια νέα παράμετρο
επικινδυνότητας, που δημιουργεί αύξηση των
επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την έλευση
της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και του φαινομένου των αγροτοδασικών πυρκαγιών που
έκαναν ήδη την εμφάνισή τους, απαιτεί ενίσχυση των δομών και των πόρων του πυροσβεστικού οργανισμού προκειμένου να διαχειριστεί
με αποτελεσματικότητα τις απειλές και τις τυχόν
εκδηλώσεις τους.
Κύριε Υπουργέ
Ο πυροσβεστικός οργανισμός, γονατισμένος
από την εξαετή μνημονιακή καταιγίδα που συνεχίζεται αμείωτη, χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση η οποία συνίσταται:
Πρόσληψη των συμβασιούχων Πυροσβεστών
από την 1η Απριλίου και αύξηση του αριθμού
τους στις ΠΥ των περιοχών που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν χώροι προσωρινής
διαμονής προσφύγων – μεταναστών.
Αύξηση των πιστώσεων για νυχτερινά – υπερωρίες – εξαιρέσιμα – εκτός έδρας των Πυροσβεστών ΠΥ των παραπάνω περιοχών.
Αύξηση των πιστώσεων των εκτός έδρας του
μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.
Αύξηση των πιστώσεων για την συντήρηση και

επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων.
Ενίσχυση σε πυροσβεστικό εξοπλισμό των ΠΥ
των περιοχών που αναφέρονται παραπάνω.
Χορήγηση στολής και ΜΑΠ στους 400 νέους
εθελοντές Πυροσβέστες, προκειμένου να είναι
πλήρως επιχειρησιακά αξιοποιήσιμοι από τον
πυροσβεστικό οργανισμό.
Από τις εκτιμήσεις των κυβερνητικών στελεχών,
διαφαίνεται ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την «έκρηξη» των μεταναστευτικών
ροών στην πατρίδα μας, δεν είναι πρόσκαιρη
και δεν θα τελειώσει σύντομα.
Κύριε Υπουργέ
Εγκαίρως σας εκφράζουμε την ανησυχία μας
και ζητούμε την έγκαιρη μέριμνά σας για την
ενίσχυση του πυροσβεστικού μηχανισμού.
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