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η πυροσβεστική ψυχή είναι
το μόνο εφόδιό μας
Από το βήμα του 20ου Συνεδρίου της ΕΑΠΣ
στην Καλαμάτα, επεσήμανα για άλλη μια φορά
τις τραγικές ελλείψεις που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και το πυροσβεστικό προσωπικό και σε αυτή την αντιπυρική περίοδο
του 2016. Παλιά οχήματα και γερασμένα, λίγα
και γερασμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ
ο πυροσβέστης είναι ρακένδυτος, αφού έχει να
πάρει χρόνια τις προβλεπόμενες στολές εργασίας. Ελλείψεις που σαφώς δεν είναι ο καλύτερος σύμμαχος για να αντιμετωπιστεί ένα θερμό
«πυροσβεστικά» καλοκαίρι.
Δυστυχώς για άλλα μια φορά η Πολιτεία έδειξε
την συνέπεια της στην προετοιμασία του μηχανισμού. Επανέλαβε τον εαυτό της μην αγγίζοντας κανένα από τα σοβαρά προβλήματα.
Και επαναλαμβάνει την ¨πετυχημένη πολιτική¨
να διαπιστώνει το πρόβλημα και να επαφίεται
στους «μόνους και έρμους» Πυροσβέστες να
βγάλουν ασπροπρόσωπη την κρατική μηχανή,
όταν το κακό κτυπήσει την πόρτα.
Η ψυχή του Έλληνα Πυροσβέστη για άλλη μια
χρονιά θα δώσει τη μάχη με τις φλόγες, θα
ακροβατήσει στο λεπτό νήμα που χωρίζει την
ζωή και την απώλειά της.
Όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε μετά από μια
μεγάλη πυρκαγιά, όπου οι συνάδελφοι έδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό:
«Οι πυροσβέστες έχουν μάθει να προσφέρουν
σιωπηλά, διακριτικά, ευγενικά, ουσιαστικά.
ΓΙΑΤΙ το πυροσβεστικό επάγγελμα έχει το ηθικό προνόμιο του κοινωνικού λειτουργήματος.
ΔΕΝ γίνεσαι πυροσβέστης τυχαία. Πρέπει να
έχεις αναπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς.
ΣΤΗ λέξη «φωτιά» ξέρουν ότι θα ριχτούν για
μια ακόμη φορά στην καρδιά της και οφείλουν
να την αντιμετωπίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα για να μη κινδυνεύσουν άνθρωποι και περιουσίες.
ΡΙΣΚΑΡΟΥΝ τη ζωή τους για ανθρώπους που
δεν γνωρίζουν. Την εκθέτουν σε κίνδυνο και
αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο τραυματισμού ή
και θανάτου.

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

ΕΙΝΑΙ αυτοί που επεμβαίνουν σε περιστατικά
όπου οι άλλοι εγκαταλείπουν.
ΑΥΤΟΙ οι οποίοι βρίσκονται σε ένα συνεχές
επίπεδο ετοιμότητας όπου ακόμη και σε ώρες
ανίας, βιώνουν ξαφνικά, βίαια και απρόσμενα
στρεσογόνα γεγονότα .
ΑΥΤΟΙ που προβληματίζονται όταν κληθούν να
σώσουν μια ζωή και δεν τα καταφέρουν. Δεν
μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια αναρωτώμενοι μήπως έκαναν κάτι λάθος και τελικά δεν
γλίτωσε εκείνος ο άνθρωπος από τον πνιγμό.
Βιώνουν την απώλεια ως αποτυχία, ανεξάρτητα από το αν οι συνθήκες ήταν τέτοιες που να
επέτρεπαν κάτι καλύτερο ή όχι.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια δουλειά που δεν μπορούν
πολλοί να την αντέξουν σωματικά αλλά περισσότερο ψυχολογικά αφού όποτε κληθούν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους είναι βέβαιο ότι
θα δώσουν μια μάχη .
ΑΣΚΟΥΝ ένα επάγγελμα πολύ επικίνδυνο με
μόνιμο το ερωτηματικό αν θα βγουν νικητές
μετά από κάθε συμβάν.
ΕΝ τέλει μόνο υπερήφανοι μπορούμε να αισθανόμαστε για τα παιδιά της υπηρεσίας αυτής τα οποία κατάφεραν να νικήσουν μια πολύ
δύσκολη πυρκαγιά, με πολύ αέρα και δύσκολο
ανάγλυφο, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα καμένο
σπίτι και χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών.»
Το κείμενο είναι ενδεικτικό το πώς βλέπουν οι
συμπολίτες μας την προσπάθεια της πυροσβεστικής ψυχής που αγωνίζεται με τον κίνδυνο
για την αποτροπή της καταστροφής.
Αυτή η αναγνώριση ευτυχώς είναι η ουσιαστική
μας ανταμοιβή.
Ανταμοιβή για ένα επάγγελμα που αναμετριέται
με την απώλεια, και που όπως εύστοχα
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σημειώνει η ψυχοθεραπεύτρια Ι Μαντέλα σε
άρθρο της στην Πυροσβεστική Επιθεώρηση:
«Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι είδους άνθρωποι είναι
εκείνοι που αποφασίζουν να μπουν σε αυτό
το επάγγελμα, και πώς ανταπεξέρχονται, όχι
μόνο από πρακτικής άποψης αλλά και από
ψυχολογικής, σε ένα επάγγελμα που σίγουρα
έχει πολύ άγχος, πολύ αγωνία, πολύ θλίψη και
οπωσδήποτε πολύ κούραση σωματική και όχι
μόνο. Η απορία μου λοιπόν είναι πώς καταφέρνουν (οι πυροσβέστες) να έχουν μια φυσιολογική καθημερινότητα και οικογενειακή ηρεμία,
οι άνθρωποι εκείνοι που κάθε μέρα έρχονται
αντιμέτωποι με τον κίνδυνο, την καταστροφή
και την απόγνωση;»

Και η ανταμοιβή της πολιτείας είναι να σχεδιάζει, νέα τσεκουρώματα και περικοπές στο φτωχοκάματο και στα εναπομείναντα ασφαλιστικά
δικαιώματα..

σεβασμός στους ένστολους
Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας.
Σεβασμός στον ένστολο!
Ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων, στις 21
Μαίου, ένα ακόμα επαχθές νομοσχέδιο που για
άλλη μια φορά περικόπτει έμμεσα, μέσω των
νέων μέτρων (διαρθρωτικών!!!), μισθούς και
συντάξεις.
Οι Υπουργοί Οικονομικών, πέραν της περιβόητης τροπολογίας του δημοσιονομικού ρυθμιστή
«κόφτη», κατέθεσαν αιφνιδίως την 20-05-2016
ειδική τροπολογία με περικοπές στα ειδικά μισθολόγια που ως επακόλουθο θα είχε άμεσες
μειώσεις στους μισθούς των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.
Στην κοινή ανακοίνωση της 22 Μαΐου, των προέδρων των σωματείων των Σωμάτων Ασφαλείας σημειώνουν:
«Οι Ομοσπονδίες μας, από την πρώτη στιγμή,
έδωσαν βροντερό «παρών» εντός του Κοινοβουλίου, με αποκλειστικό σκοπό την απόσυρση της προαναφερθείσας τροπολογίας που
μοναδικό στόχο είχε να εξοικονομήσει 118 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων των συναδέλφων και
άλλων δημόσιων λειτουργών από 01-01-2017
έως 31-12-2018. Τις τρείς (3) αυτές ημέρες που
διήρκησε η συζήτηση και η ψήφιση του νομο-
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σχεδίου, συναντηθήκαμε σχεδόν με όλα τα Πολιτικά Κόμματα και αναδείξαμε τις θέσεις μας,
περί απόσυρσης της εν λόγω τροπολογίας, της
πιστής εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ και
της καταβολής των αναδρομικών μας!!!
Χθες το βράδυ, οι Ομοσπονδίες μας συναντήθηκαν και με τον Υπουργό Οικονομικών, στον
οποίο κατέθεσαν τις προτάσεις τους και ενημερώθηκαν ότι υπάρχουν δύο (2) λύσεις που
πιθανόν να γίνουν δεκτές από τους δανειστές,
παραπέμποντας αυτές στην αυριανή τηλεδιάσκεψη με αυτούς.
Σήμερα, ο ως άνω Υπουργός, μεσημβρινές
ώρες, κατέθεσε νομοθετική βελτίωση της παραπάνω τροπολογίας, με την οποία εισήγαγε ως προϋπόθεση μη εφαρμογής αυτής, την
επίτευξη από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία ισοδύναμης δημοσιονομικής εξοικονόμησης, ενώ
λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι
για τους μεν στρατιωτικούς, ο ΥΕΘΑ έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια, ενώ για τα
Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, αυτά θα διατεθούν
από το υπάρχον πρωτογενές πλεόνασμα, το
οποίο θα αξιοποιηθεί με την ίδρυση ενός νέου
Ταμείου.
Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι το πρόβλημα που προκάλεσε η Κυβέρνηση με την παραπάνω
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τροπολογία δεν έληξε, αλλά έλαβε παράταση
έως την 31-12-2016 και πλέον οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί οικονομικοί παράγοντες των εμπλεκόμενων Υπουργείων θα πρέπει να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα κονδύλια. Βέβαια, απορίας
άξιο είναι, πού θα εξευρεθούν αυτά τα ισοδύναμα, όταν όλα δείχνουν ότι οι Προϋπολογισμοί
των Υπουργείων, αν δεν υπάρξει καθ’ υπέρβαση πίστωση αυτών, θα είναι ελλειμματικοί και οι
ανάγκες διαρκώς αυξάνονται!!!
Είναι σαφές ότι οι Ομοσπονδίες μας συνεχίζουν
να δίνουν τον ακατάπαυστο αγώνα τους, ό,τι
τρικ κι αν επιστρατεύονται από την κυβέρνηση!
Απαιτούμε προστασία των συμφερόντων των
ενστόλων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας
που σημαίνει, να μπει οριστικά τέλος στις περικοπές δαπανών και να σεβαστεί η Κυβέρνηση
οριστικά και αμετάκλητα τις ιστορικές αποφάσεις του ΣτΕ για την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματός μας.
Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας, σεβασμός
στον ένστολο!»
Μερικές μέρες αργότερα 1 Ιουνίου, προωθήθηκε τροποποίηση εκ νέου της διάταξης παγώματος των μισθολογικών ωριμάνσεων στα ειδικά
μισθολόγια
Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 468/30 από 0106-2016 κατατιθέμενη τροπολογία, νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ειδικά μισθολόγια τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 2 του
ν.4389/2016 και αναφέρει ότι δεν θα ισχύσει
το «πάγωμα» για τη διετία 2017-2018 κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής όσων
αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια, υπό την
προϋπόθεση ότι θα προσδιοριστούν δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής
εξοικονόμησης δαπανών μόνιμου χαρακτήρα,
οι οποίες θα εξειδικευθούν και νομοθετηθούν
μέχρι την 30-09-2016 και θα τεθούν σε εφαρμογή την 01-01-2017.
Με την ως άνω ρύθμιση, παραμένει στο ακέ-

ραιο η εκκρεμότητα, απλώς επισπεύδεται και
εξειδικεύεται κατά την Κυβέρνηση, η διευθέτησή της και είναι άξιον απορίας γιατί μεθοδεύεται
κατ’ αυτόν τον τρόπο η οριστική επίλυση του
θέματος, όπως υποστηρίζει ότι επιδιώκει να
πράξει η Κυβέρνηση και δεν νομοθετεί οριστικά
και ξεκάθαρα αυτό που επιδιώκει;
Το εύλογο ερώτημα γεννάται και για το λόγο
ότι κατά την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου
4389/2016 ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός πέραν
των όσων είχε δηλώσει προηγηθείς ο κ. ΥΕΘΑ
για τους στρατιωτικούς από το βήμα της Βουλής, στις 22 Μαΐου 2016, ήταν κατηγορηματικός:
Για τους υπόλοιπους κλάδους που αφορούν
τα άλλα Υπουργεία, Προστασίας του Πολίτη,
Εμπορικής Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών κλπ, είχε δηλώσει ότι: «τα χρήματα αυτά
υπάρχουν στα 700 εκατομμύρια πλεόνασμα
και δεν θα προχωρήσουμε σε αυτήν την τροποποίηση, σε αυτήν την νομοθέτηση, στην υλοποίηση, μάλλον, του παγώματος του ειδικού
μισθολογίου, διότι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, σήμερα, δίνουν με το παραπάνω για
να κρατιέται όρθια η χώρα και θα τους το ανταποδώσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι».
Στην κοινή ανακοίνωση των σωματείων των ενστόλων στις 2 Ιουνίου αναφέρεται:
«Καλούμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας, κ.
Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ, να δεσμευτεί ότι θα γίνει πράξη η τοποθέτησή του στη Βουλή, λαμβάνοντας
υπόψη και τις τελεσίδικες νέες αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας για την πλήρη
αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών που
υπέστησαν όλοι οι ένστολοι το 2012.
Να γνωρίζουν ότι όσοι τυχόν επιχειρούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας για να επιτύχουν άλλες επιδιώξεις, αντί να πράξουν το χρέος τους
έναντι των Σωμάτων Ασφαλείας, θα φέρουν
στο ακέραιο την ευθύνη.»
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2ο συνέδριο αντιμετώπισης καταστροφών

2ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο για την
Αντιμετώπιση Καταστροφών από Σεισμό
και Άσκηση Σεισμού από την Περιφέρεια
Αττικής και την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών
Αποστολών Αιγάλεω.
Από τις 2 έως και τις 5 Ιουνίου 2016, στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικό Μολύβι”, του Δήμου
Αιγάλεω, η Περιφέρεια Αττικής συνδιοργάνωσε
σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Αιγάλεω», το
2ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο στην Αντιμετώπιση Καταστροφών από Σεισμό & Άσκηση
Σεισμού, με τίτλο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2016»
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάδειξη προβληματισμών ως προς
την σχέση μεταξύ φορέων Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικών οργανώσεων με σκοπό την
αποτελεσματικότερη συνεργασία για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των
πολιτών, καθώς και τη διάχυση της γνώσης και
του πνεύματος του εθελοντισμού.
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από μέλη της επιστημονικής κοινότητας και στελέχη Υπηρεσιών
που εμπλέκονται σε δράσεις αντιμετώπισης
φαινομένων σεισμού (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό
Σώμα, ΕΚΑΒ, Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης
Καταστροφών, Περιφέρεια Αττικής, Εθελοντι-

07

κές Οργανώσεις κ.α.).
Την 3η ημέρα του Συνεδρίου,
Σάββατο 4 Ιουνίου, διεξήχθη
στο δημαρχείο Αιγάλεω, επίδειξη απεγκλωβισμού θυμάτων σεισμού από μέλη εθελοντικών ομάδων, ενώ την
τελευταία ημέρα, Κυριακή 5
Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε
Διεθνής Άσκηση μεταξύ ομάδων διάσωσης 10 χώρων.
Η ΕΑΠΣ μετά από σχετική
πρόσκληση της Περιφέρειας
Αττικής υποστήριξε την πρωτοβουλία, ενώ τη δεύτερη μέρα των εργασιών ο
Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΠΣ παρουσίασε εισήγηση με θέμα την αναγκαία συνέργεια πολιτών
και φορέων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση των σεισμικών καταστροφών.
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η σημασία της ενυδάτωσης στον πυροσβέστη
Του Εθελοντή Πυρονόμου Δημήτρη Ζέρβα
Μην παραβλέπεις τη δύναμη του νερού πριν,
κατά την διάρκεια και μετά τις πυροσβεστικές
επιχειρήσεις
Όλοι συμφωνούν οτι το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι αρκετά επικίνδυνο, ανθυγιεινό
και απαιτητικό ως προς την φυσική κατάσταση που θα πρέπει να έχει ένας πυροσβέστης
για να αντεπεξέλθει. Πολλοί είναι αυτοί που το
έχουν προσομοιάσει με εκγύμναση cross-fit και
όχι άδικα πιστεύω. Ένας πυροσβέστης καλείται να εργαστεί κάτω από ακραίες συνθήκες
θερμοκρασιών φέροντας εξοπλισμό και μέσα
προστασίας είτε σε αστικό είτε σε υπαίθριο
περιβάλλον για πολλές ώρες ίσως και για μέρες στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών.
Στο πέρασμα των ετών πολλές είναι οι αλλαγές
που έχουν γίνει στην πυρόσβεση και νέες τεχνολογίες έχουν υιοθετηθεί ή ανακαλυφθεί από
την πυροσβεστική βιομηχανία. Ο εξοπλισμός
του πυροσβέστη έχει αλλάξει και είναι πλέον
ελαφρύτερος, εργονομικός και με μεγαλύτερες
αντοχές σε ακραίες καταστάσεις πυρόσβεσης.
Τα πυροσβεστικά οχήματα έχουν ηλεκτρονικά
συστήματα ελέγχου και χειρισμού και νέα υλικά
πυρόσβεσης έχουν κάνει την εμφάνισή τους.
Αλλά παρόλες τις τεχνολογικές βελτιώσεις και
τις συνεχείς έρευνες γύρω από τις απαιτήσεις
της πυρόσβεσης κάποια πράγματα παραμένουν τα ίδια. Η πυρόσβεση / διάσωση παραμένει σκληρή δουλειά και χρειάζεται γνώση, ικανότητα και φυσική κατάσταση. Μέχρι σήμερα
καμία νέα τεχνολογία, γνώση τακτικής επεμβάσεων ή πόροι μπόρεσαν να το αλλάξουν αυτό.
Σε κάθε πυροσβεστική υπηρεσία ανά τον κόσμο
η βάρδια ξεκινάει με τον έλεγχο του ατομικού
προστατευτικού εξοπλισμού, των αναπνευστικών συσκευών και γενικότερα του εξοπλισμού
του οχήματος, συνήθως με έναν καφέ στο χέρι.
Πόσοι όμως από μας έχουμε αναρωτηθεί αν
είμαστε φυσικά έτοιμοι να αντεπεξέλθουν στην
βάρδια που ξεκινάει;
Κάθε πυροσβέστης καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι το νερό στην κατάσβεση των πυρκα-

γιών. Σε κάθε πυροσβέστη από την στιγμή που
ξεκινάει η εκπαίδευση στην ακαδημία μέχρι την
στιγμή που τερματίζεται ο υπηρεσιακός του
βίος το νερό γίνεται ο συμπολεμιστής, η προστασία του αλλά και η σωτηρία του στη μάχη
της φωτιάς. Ο νους μας τρέχει συνέχεια γύρω
από το να μην μείνουμε από νερό την ώρα του
συμβάντος. Έχοντας μόνο αυτό συνεχώς μέσα
στο μυαλού μας δυστυχώς πέφτουμε στην παγίδα να αμελήσουμε το γεγονός οτι το νερό
είναι αυτό που μας κρατά στην ζωή ως οργανισμούς και είναι σύμμαχός μας “εκ των έσω”
ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στα
καθήκοντά μας. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός
όπου συνάδελφος σε δύσκολη και επικίνδυνη
επιχείρηση διάσωσης στο πέρας του συμβάντος αισθάνθηκε αδιαθεσία και είχε λιποθυμικές τάσεις απόρροια αφυδάτωσης. Το γεγονός
αυτό δεν είναι μοναδικό και οι περιπτώσεις
όπου κάποιος συνάδελφος έχει αισθανθεί “αδιαθεσία” ή κάποια ζάλη, χωρίς περαιτέρω συμπτωματολογία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ή
να καταλήξει στο νοσοκομείο, διαχρονικά, είναι
σίγουρα αρκετές.
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σας σωστά πριν από την άφιξη στο συμβάν,
δεν βάζετε την ζωή σας μόνο σε κίνδυνο, αλλά
και τις ζωές των συναδέλφων, επειδή το επίπεδο της απόδοσής σας θα μπορούσε να μειωθεί
σημαντικά. Για τους λόγους αυτούς, η αφυδάτωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν από
την έναρξη της μάχη.” επισημαίνουν.
Αθλητές Vs Πυροσβέστες...
Σε αντίθεση με τους αθλητές, η ήμερα, η ώρα
και η διάρκεια ενός συμβάντος είναι άγνωστοι
παράγοντες για έναν πυροσβέστη. Ξαφνικά,
μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει σε μια κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς ή διάσωση σε ένα
ζεστό περιβάλλον κάτω από τον ήλιο με 38, 39
και 40 βαθμούς. Διατηρώντας την ενυδάτωση
σου κατά την διάρκεια της βάρδιας είναι η μόνη
οδός για να αποφύγεις την γρήγορη αφυδάτωση στο συμβάν. Αν χτυπήσει ο συναγερμός στο
σταθμό, είναι πολύ αργά για να προσπαθήσεις
να το κάνεις εκείνη την στιγμή. Όταν θα διψάσεις θα είναι αργά.!!! Ο εγκέφαλος λαμβάνει το
μήνυμα της δίψας αφού πρώτα χαθεί το 1% του
βάρους των υγρών στον οργανισμό. Έτσι κατά
την διάρκεια που ενεργοποιείται το αίσθημα της
δίψας ο οργανισμός μας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αφυδάτωσης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ κατά
την διάρκεια εκπαίδευσής στην Αμερική τον
σχεδόν εξαναγκασμό μας από τους εκπαιδευτές να πίνουμε, να ξαναπίνουμε και να ματαξαναπίνουμε νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα
ακόμα και ας μην είχαμε το αίσθημα της δίψας.
Το πόσο τελικά ο οργανισμός μας είχε ανάγκη
το νερό φάνηκε από το γεγονός οτι μέσα σε ένα
8ωρο εκπαίδευσης και μετά από αρκετά λίτρα
νερού που είχαμε πιει ελάχιστοι είχαν επισκεφτεί την τουαλέτα.
Ένα υψηλό επίπεδο καλής φυσικής κατάστασης καθυστερεί την πρόκληση της αφυδάτωσης. Οι μύες περιέχουν περίπου 75% νερό σε
σύγκριση με το λίπος που περιέχει περίπου
50%. Έτσι, το σώμα ενός γυμνασμένου πυροσβέστη έχει μεγαλύτερη ικανότητα να αποθηκεύει νερό. Η καλή φυσική κατάσταση βελτιώνει
τον μηχανισμό αυτορύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος, αυξάνει γενικά την ποσότητα
του αίματος που διατρέχει τον οργανισμό και
σας επιτρέπει να αντεπεξέλθετε πιο εύκολα σε
έντονη άσκηση σε θερμό περιβάλλον. Πυροσβέστες με καλή φυσική κατάσταση φέρουν

Νερό και ανθρώπινος οργανισμός...
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από περίπου
70% νερό. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες
χάνει από 1,5 με 2,5 λίτρα νερού ημερησίως
μέσω των αποβλήτων, του ιδρώτα και της αναπνοής. Κατά την διάρκεια μιας συνήθης αθλητικής δραστηριότητας το ανθρώπινο σώμα μπορεί να χάσει 0,25 - 0,5 λίτρα νερού, ενώ στις
ακραίες συνθήκες πυρόσβεσης ένας πυροσβέστης μπορεί να χάσει 1,5 - 2 λίτρα νερού μόνο
μέσω του ιδρώτα σε διάρκεια 30 - 45 λεπτών
εργασίας. Ένας πυροσβέστης 90 κιλών έχει
υπολογιστεί ότι μετά από μια ώρα εργασίας με
πλήρη εξοπλισμό σε αστική πυρκαγιά μπορεί
να έχει απώλεια μέχρι και 3 κιλά υγρών.
Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη για τη βέλτιστη απόδοση. Προοδευτική αφυδάτωση από την άσκηση ή την επέμβαση εξασθενεί την απόδοση,
την πνευματική ικανότητα και την αντίληψη και
μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Με μόνο
2% μείωση του νερού στο σώμα, η ικανότητα
να εκτελέσει μια δραστηριότητα υψηλής έντασης μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό.
Ο συνδυασμός του θερμού περιβάλλοντος και
ο προστατευτικός εξοπλισμός του πυροσβέστη μπορεί να παράγει επικίνδυνες συνθήκες
υπερθερμίας και αφυδάτωσης του οργανισμού.
Ένας σωστά ενυδατωμένος και σε καλή φυσική
κατάσταση πυροσβέστης είναι σε πολύ καλύτερη θέση να αντεπεξέλθει στη θερμική καταπόνηση από έναν που είτε δεν είναι σε καλή
φυσική κατάσταση είτε είναι αφυδατωμένος εκ
των προτέρων. Οι Αμερικάνοι συνάδελφοι σημειώνουν οτι “Μια ομάδα πυροσβεστών που
επιχειρεί είναι τόσο δυνατή όσο το πιο αδύναμο μέλος της. Αν δεν ενυδατώνετε τον εαυτό
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μεγαλύτερες ποσότητες νερού στον οργανισμού τους, χάνουν λιγότερους ηλεκτρολύτες
μέσω του ιδρώτα ενώ έχουν και γρηγορότερη
επαναφορά των τιμών αυτών στα φυσιολογικά
επίπεδα.

Τα συμπτώματα που συνοδεύουν την πτώση
του επιπέδου των ηλεκτρολυτών μπορεί να
είναι μουδιάσματα, κράμπες, μυϊκή αδυναμία,
ζάλη, πτώση της αρτηριακής πίεσης, υπνηλία,
ναυτία, ανορεξία και καρδιακή αρρυθμία.

Ο “διαχειριστής” του νερού...
Οι νεφροί είναι από τα πιο σημαντικά όργανα
του σώματός μας. Είναι τα φίλτρα του οργανισμού που βοηθούν στην αποτοξίνωσή του,
καθαρίζουν το αίμα, φιλτράρουν, ρυθμίζουν και
αποβάλλουν το νερό και τις ουσίες που δεν είναι απαραίτητες, εκκρίνουν αλλά και αδρανοποιούν ορμόνες και άλλα πολλά. Aν, λοιπόν,
υποστούν κάποια βλάβη, τότε δυσκολεύονται
ή αδυνατούν να εκτελέσουν τις λειτουργίες αυτές με αποτέλεσμα να προκληθούν αλυσιδωτές
επιπλοκές, συχνά απειλητικές για τη ζωή μας. Η
καφεΐνη αυξάνει την ροή του αίματος στα νεφρά
ενώ αναστέλλει την επαναρρόφηση νατρίου και
νερού. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί σημαντικές μεταβολές στους νεφρούς γνωστό ως
διουρητικό αποτέλεσμα. Μια απώλεια υγρών
λόγω του καφέ σε συνδυασμό με την έντονη
άσκηση και εφίδρωση, χωρίς αναπλήρωση των
υγρών, θα προκαλέσει πτώση της αρτηριακής
πίεσης κάτω από τα επιθυμητά με αποτέλεσμα
την μείωση αιμάτωσης - οξυγόνωσης του εγκεφάλου που αυτό θα επιφέρει ζάλη, αδυναμία
ίσως και λιποθυμία. Άλλη μια απώλεια ουσιών
του οργανισμού που συμβαίνει μαζί με το νερό,
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι οι ηλεκτρολύτες με σημαντικότερους το Κάλιο και το
Νάτριο. Η συνεισφορά τους στην λειτουργία
του οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού
συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στη λειτουργία της
καρδιάς, των μυών και στη ρύθμιση της πίεσης.

Πως να ενυδατώνεστε...
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά να
πίνουμε 6 με 8 μεγάλα ποτήρια νερό. Αλλά θυμηθείτε αυτό είναι μόνο για την διατήρηση ενός
επιπέδου υπό φυσιολογικές συνθήκες χωρίς να
συνυπολογίζονται τα επιπλέον υγρά που χάνονται εξαιτίας μιας πυροσβεστικής δραστηριότητας. Ιδανικά, προσπαθήστε να καταναλώνετε
νερό ίσο με το 1/3 του βάρους σας σε δέκατα
του λίτρου την ημέρα. Δηλαδή ένας που ζυγίζει
90 κιλά θα πρέπει να πίνει 30 δέκατα του λίτρου
(3 λίτρα).
Πιες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την βάρδια. Απέκτησε την συνήθεια να πίνεις υγρά κατά
την διάρκεια της ημέρας προσπάθησε να έχεις
μαζί σου πάντα ένα μπουκάλι νερό. Και πάντα
να πίνεις περισσότερα υγρά από ότι χρειάζεσαι. Μικρότερες ποσότητες σε τακτά χρονικά
διαστήματα βοηθούν στη βελτιστοποίηση της
ενυδάτωσης. Αύξησε το ποσό του νερού αν
γυμνάζεσαι κατά την διάρκεια της βάρδιας και
μετά από αυτή για να αποφύγεις την αφυδάτωση στο συμβάν.
Καλό είναι να αποφεύγονται τα ανθρακούχα
αναψυκτικά επειδή μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα καψίματος στον λαιμό το οποίο μπορεί
να αποθαρρύνει την πόση, να προκαλέσει γαστρική διάταση και δυσφορία (εξαιτίας και των
τεράστιων ποσοτήτων ζάχαρης) και να μειώσει
την απορροφητικότητα των υγρών μέσα στο μικρό έντερο.
Προσπαθήστε να περιορίσετε την κατανάλωση καφέ και ενεργειακών (διεγερτικών) ποτών
που περιέχουν καφεΐνη. Όπως προαναφέρθηκε η καφεΐνη αυξάνει την ροή του αίματος στους
νεφρούς ενώ αναστέλλει την επαναρρόφηση
νατρίου και νερού. Σαφώς και επιθυμούμε να
υπάρχει ροή στους νεφρούς για να απομακρύνονται τα απόβλητα όμως, στην συγκεκριμένη
περίπτωση δεν χρειάζεται να την αυξήσουμε
περισσότερο. Έλληνας και καφές δύσκολα να
χωριστούν. Αν δεν μπορείς να αποχωριστείς το
αγαπημένο σου ρόφημα αύξησε την ποσότητα
του νερού που θα καταναλώσεις.
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Επίσης έχε υπόψη οτι η επίδραση των διεγερτικών ποτών και ροφημάτων εξασθενεί σχετικά
γρήγορα και δεν βοηθάει για πολύωρη πυροσβεστική εργασία. π.χ. Κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς.
Ισοτονικά - Ενεργειακά ποτά. Προσοχή!
Άλλο ισοτονικά με ελάχιστους υδατάνθρακες
(Powerade) ή λίγο περισσότερους υδατάνθρακες (Lucozade) και άλλο ενεργειακά (Red bull,
Monster). Η κύρια διαφορά είναι οτι τα ενεργειακά ποτά περιέχουν συνήθως μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων μαζί με διεγερτικούς παράγοντες κυρίως καφεΐνη, ταυρίνη ή άλλα όπως το
Τζίνσενγκ. Αν η πυροσβεστική δραστηριότητα
διαρκεί λιγότερο από ώρα, το σώμα συνήθως
διατηρεί σε καλά επίπεδα τους ηλεκτρολύτες
και τους υδατάνθρακες. Για αυτούς τους λόγους το νερό είναι τόσο καλό όσο ένα Ισοτονικό
ποτό. Αν η πυροσβεστική δραστηριότητα διαρκεί περισσότερο από μια ώρα, κατανάλωσε
σταδιακά ένα Ισοτονικό ποτό που περιέχει ηλεκτρολύτες και όχι πάνω από 8% υδατάνθρακες,
μαζί με αρκετό νερό. Μπορείς να αραιώσεις ένα
Ισοτονικό πότο σε ένα ή περισσότερα μπουκάλια 1,5 λίτρου νερού αν προβλέπεται μεγάλη
παραμονή στο συμβάν (Δασικές πυρκαγιές).
Οι μερακλήδες μπορούν να έχουν 1 - 2 δόσεις
ισοτονικού ποτού σε σκόνη και να την ρίχνουν
στο νερό.
Πριν από μια προγραμματισμένη πυροσβεστική εκπαίδευση/επιχείρηση/άθληση, πιες
τουλάχιστον 500 ml νερού μια ώρα πριν για
να διασφαλίσεις το μέγιστο δυνατό επίπεδο
ενυδάτωσης. Αν ήδη διψάς πριν την δραστη-
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ριότητα προσπάθησε να καταναλώσεις 1 λίτρο
νερού. Ξαναπιές 250-300 ml 10–15 λεπτά πριν
την δραστηριότητα.
Κατά την διάρκεια μιας επιχείρησης, πίνετε
δροσερά (όχι παγωμένα) υγρά με ρυθμό τουλάχιστον 250ml κάθε 15 λεπτά ή 1 λίτρο κάθε
ώρα. Όσοι είναι ήδη αφυδατωμένοι θα πρέπει
να πίνουν 250 ml κάθε 10 λεπτά ή 1,5 λίτρο
κάθε μια ώρα. Προσοχή! Μην κάνετε κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού (π.χ. 1,5 λίτρο) “με την μια” με σκοπό να αποφεύγετε αν
πιείτε αργότερα. Ο οργανισμός έχει έναν συγκεκριμένο ρυθμό απορρόφησης - διαχείρισης
των υγρών και σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσει όσο μπορεί και το υπόλοιπο θα το
αποβάλλει άμεσα.
Μετά την πυροσβεστική επιχείρηση. Η αποκατάσταση του οργανισμού όπως και στον αθλητισμό είναι το Α και Ω. Αν δεν μπόρεσες να
καταναλώσεις νερό κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, με την πρώτη ευκαιρία ξεκίνα να
πίνεις “επιθετικά” με ρυθμό 450 – 500 ml κάθε
15–20 λεπτά. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστεί
να ξαναβγείς με την έξοδο. Θα καταλάβεις ότι
ο οργανισμός σου ενυδατώθηκε πλήρως όταν
πας “προς νερού σου” και η “παραγωγή” είναι
πλέον αρκετά ανοιχτόχρωμη.
Επίλογος...
Έχοντας μια εμπειρία 14 ετών στο Πυροσβεστικό Σώμα και στις Δασικές Πυρκαγιές (ως
εθελοντής και ως πρώην εποχικός) δυστυχώς
φαίνεται οτι η κάλυψη του πυροσβεστικού προσωπικού με το απαιτούμενο νερό για προσωπική κατανάλωση δεν είναι και η ιδανικότερη.
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Αρκετοί είναι οι συνάδελφοι που έχουν “αναγκαστεί” να πιουν από το βυτίο παίρνοντας τα
ανάλογα ρίσκα. Το παγούρι που χορηγείται με
τον εξοπλισμό θα πρέπει να “φυλάσσεται” για
ώρα ανάγκης και όχι ως εύκολη λύση. Με πρόχειρους υπολογισμούς λαμβάνοντας υπόψη
τα παραπάνω η κατανάλωση νερού από έναν
πυροσβέστη σε μια δασική πυρκαγιά μπορεί
να φτάσει ή και να ξεπεράσει και τα 8 λίτρα σε
ένα 8ωρο βαριάς εργασίας. Και η ανάγκη δεν
καλύπτεται με την χορήγηση ενός μπουκαλιού
500ml “μία στο τόσο”. Όσον αφορά δε την χορήγηση ισοτονικών ποτών αυτό μάλλον είναι
άγνωστο για το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα
(λόγω κόστους ή και άγνοιας) και από όσα γνωρίζω έχει γίνει μόνο μια φορά το 2007 στην μεγάλη πυρκαγιά της Κορίνθου.

Πηγή:
http://www.firefighternation.com/
article/firefighter-safety-and-health/
importance-staying-hydrated
O Δημήτρης Ζέρβας είναι Εθελοντής Πυρονόμος, Γεν. Γραμ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Π.Σ. και υπηρετεί στον 12ο ΠΣ Αθηνών.
Εργάζεται στο ΕΚΑΒ ως πλήρωμα ασθενοφόρου και είναι συνδιευθυντής και εκπαιδευτής
πιστοποιημένων προγραμμάτων BLS-AED καθώς και ΙLS & ALS Provider. Μεταξύ άλλων, έχει
συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις πυροσβεστών
στο Rhode Island και στην Ακαδημία Δασοπυρόσβεσης και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών
της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ ενώ έχει τιμηθεί από
το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, την Γερουσία της Πολιτείας του Rhode Island και την
AHEPA.

εθελοντικά νέα από τον κόσμο
Δωρεά πυροσβεστικού σταθμού από υπερτυχερό του αμερικάνικου ΤΖΟΚΕΡ
Ένα νέο Πυροσβεστικό Σταθμό, κατασκευασμένο εξ αρχής, αποφάσισε να δωρήσει στην
κωμόπολη του Camden Point όπου διαμένει,
ο Mark Hill και η οικογένειά του οι οποίοι το
2012 κέρδισαν σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό Τζόκερ (Powerball). Αιτία
για την απόφασή τους αυτή στάθηκε η διάσωση, δυο φορές μάλιστα, του πατέρα του Mark
Hill από εθελοντές πυροσβέστες. Το κτίριο, τα
εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν στις
16/06/2016, αποτελείται από 100% τσιμέντο
και είναι φτιαγμένο με προδιαγραφές να αντέξει
για πολλά χρόνια. Ο λεπτομερής σχεδιασμός
του έγινε με την συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αρχιτεκτόνων και εργολάβων,
χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο για να χτιστεί
και στεγάζει την Υπηρεσία ασθενοφόρων και
τα πυροσβεστικά οχήματα. Ο κ. Hill αισθάνεται
υπερήφανος που συνέβαλε σε αυτό και που η
κωμόπολή τους, όντας περιοχή 500 κατοίκων
μόνο, έχει Υπηρεσία Πυροσβεσης - Διάσωσης
επανδρωμένη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Ο Mark Hill και η οικογένειά του από το 2012
έως σήμερα έχουν υιοθετήσει δυο παιδιά ακόμη, αγόρασαν καινούργια αυτοκίνητα, έχτισαν
μεγαλύτερο σπίτι, έκαναν πολλές διακοπές και
έχουν συνεισφέρει διακριτικά σε αρκετές φιλανθρωπίες μην θέλοντας να δίνεται δημοσιότητα
σε αυτές όπως και για τον Σταθμό. “Ξέρετε κάτι;
Μακάρι η γυναικά μου και εγώ να μπορούσαμε
να τον χτίζαμε χωρίς να μάθαινε κανένας ποιος
το έκανε” δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Πηγή: www.kmbc.com
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Σταματάνε στο κόκκινο οι εθελοντές πυροσβέστες στη Νέα Ζηλανδία
Τον Κ.Ο.Κ κατά γράμμα, όταν μεταβαίνουν
σε συμβάν, ακολουθούν εθελοντές πυροσβέστες – οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων στο
Wellington της Νέας Ζηλανδίας υπό τον φόβο
της δίωξής τους από την αστυνομία σε περίπτωση ατυχήματος, φτάνοντας μάλιστα στο
σημείο να σταματούν στο κόκκινο, να σβήνουν
φάρους και σειρήνα και να περιμένουν να αραιώσει η κίνηση για να προχωρήσουν.
Το γεγονός που προκάλεσε αυτή την “συμπεριφορά”, σύμφωνα με ανώτερο εθελοντή πυροσβέστη, ήταν η δίωξη που δέχτηκε ο εθελοντής
πυροσβέστης John Klaphake από την αστυνομία ύστερα από τροχαίο που προκάλεσε καθ’
οδόν σε συμβάν. Σύμφωνα πάντα με τον ανώτερο εθελοντή πυροσβέστη “οι εθελοντές ό,τι
κάνουν το κάνουν για το τίποτα και δεν μπορούν να ρισκάρουν την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης κάθε φορά που μεταβαίνουν σε
συμβάν ούτε να μπλέκουν σε δικαστικές διαμάχες. Γι αυτό τον λόγο τους παροτρύνω να μην
παίρνουν κανένα οδηγικό ρίσκο.”
Ο Γενικός Διευθυντής Επεμβάσεων της Πυροσβεστικής αρνείται την εγκυρότητα της είδησης
που προήλθε από την ανώνυμη μαρτυρία. Παράλληλα, εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε ότι κανένα επείγον περιστατικό δεν δικαιο-

λογεί ατυχήματα και ότι οι υπηρεσίες διάσωσης
δεν έχουν αυτονόητο δικαίωμα να παραβιάζουν
φωτεινούς σηματοδότες. Είμαστε το ίδιο αυστηροί ακόμα και με τους αστυνομικούς - οδηγούς
των περιπολικών μας. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας της Νέας Ζηλανδίας προβλέπει οτι
τα οχήματα έκτακτης ανάγκης με αναμμένους
φάρους και σειρήνα μπορούν να παραβιάζουν
τον κόκκινο σηματοδότη κινούμενα με ταχύτητα
κάτω των 20χλμ/ώρα και προσέχοντας να μην
προκαλέσουν ατύχημα.
Πηγή: www.stuff.co.nz/dominion-post

Επιμέλεια κειμένων – απόδοση στα ελληνικά:Εθελόντρια Πυροσβέστρια Μαρία Μπίτρα
Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων Πανελλήνιας
Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος
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για το ωράριο εργασίας των συμβασιούχων πυροσβεστών
Μετά την δημοσιοποίηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του
Π.Σ. και της ΠΟ.ΠΥ.ΣΥ.Π. η ΕΑΠΣ έγινε αποδέκτης πολλών ερωτημάτων από μέλη της- Διοικητές Π.Υ. σχετικά με το ωράριο εργασίας των
συμβασιούχων Πυροσβεστών.
Συγκεκριμένα από τα παραπάνω προκύπτουν
πρακτικά ζητήματα που δημιουργούν δυσλειτουργία στην διεξαγωγή της υπηρεσίας και
διοικητικές επιπλοκές με ότι αυτό σημαίνει για
την εργασιακή ομαλότητα στον πυροσβεστικό
οργανισμό.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν κυρίως έχουν
να κάνουν με το πεδίο εφαρμογής της ως άνω
συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία καλύπτει μόνο τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης και όχι το σύνολο των συμβασιούχων
συναδέλφων που είτε είναι σε άλλα σωματεία ή
δεν είναι σε κανένα.
Το παραπάνω γεγονός δυσχεραίνει επί της ουσίας το έργο των Διοικητών- εκπροσώπων του
εργοδότη (Π.Σ.) οι οποίοι καλούνται να εξερευνήσουν ποιοι από τους συναδέλφους συμβασιούχους είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία μέλη
της ως άνω οργάνωσης και για αυτούς να κινήσουν τη σχετική οριζόμενη διαδικασία ώστε
να μπορούν να εργάζονται 15ωρο και ποιοι δεν
ανήκουν, οι οποίοι να εργάζονται 7,5 ωρο.
Αποτέλεσμα των παραπάνω, το οποίο ήταν
γνωστό ως πρόβλημα μια και η προηγούμε-

νη σύμβαση είχε λήξει εδώ και καιρό είναι να
μετατοπίζεται το πρόβλημα στους κατά τόπο
συναδέλφους - Διοικητές, οι οποίοι μαζί με όλα
τα άλλα προβλήματα πρέπει να ακροβατήσουν
σε ένα περιπλεγμένο διοικητικό τοπίο, με τις
όποιες νομικές συνέπειες.
Με παρέμβασή της η ΕΑΠΣ στις 8 Ιουνίου προς
τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ζήτησε την άμεση προσωπική του παρέμβαση
για την “κεντρική και ορθά νομική επίλυση” του
προβλήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ενιαία. «αρκούν τα χρόνια και δυσεπίλυτα
προβλήματα του Π.Σ. που κάνουν τη δουλειά
μας δύσκολη. Δεν χρειάζονται άλλα.» κατέληξε
η σχετική επιστολή.
Μετά από αυτή την παρέμβασή της ΕΑΠΣ, την
επόμενη ημέρα εκδόθηκε από το Α.Π.Σ. λεπτομερή διευκρινιστική διαταγή που το ρυθμίζει.
Συγκεκριμένα με το υπ.αριθ.37614 Φ105.6/96-2016 έγγραφο του Α.Π.Σ. διευκρινίζεται, ότι
Συμβασιούχοι Πυροσβέστες που δεν καλύπτονται από την Ομοσπονδία που υπέγραψε την
Σ.Σ.Ε. με το Π.Σ., είτε επειδή ανήκουν σε άλλα
σωματεία ή σε κανένα, έχουν την διακριτική
ευχέρεια, οι μεν πρώτοι μέσω των σωματείων
τους, οι δε δεύτεροι ατομικά, να προσωρήσουν
στην εν λόγω Σ.Σ.Ε. με ιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.1876/1990.
Τα σχετικά έντυπα επισυνάπτονται στη σχετική
διαταγή του Α.Π.Σ.
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η υγεία και η ζωή των πολιτών σε κινδυνο
Πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου, κοινή συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σωματείου
Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών και του Προεδρείου Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και Ε.Α.Π.Σ. με θέμα το
νόμο 4368/2016, άρθρο 78 «Οδηγοί ασθενοφόρων κέντρων υγείας» και της απόφασης του
Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (25/04/2016) που εγκρίνει κατά
πλειοψηφία (μειοψήφισαν ο Διασώστης – εκπρόσωπος εργαζομένων, ο εκπρόσωπος των
ιατρών ΕΚΑΒ και ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου) την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ (συν 1/2001-2016) περί στελέχωσης ασθενοφόρων του
ΕΚΑΒ με οποιονδήποτε που κατέχει δίπλωμα
οδήγησης δημοσίου οχήματος.
Τόσο ο νόμος 4368/2016 όσο και η απόφαση του Δ.Σ του ΕΚΑΒ υποβαθμίζουν τόσο το
πραγματικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος
όσο και του ΕΚΑΒ και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές λόγω της μη στελέχωσης
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ όσο και των Κέντρων
Υγείας με πιστοποιημένους Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρων απόφοιτους του ΙΕΚ ΕΚΑΒ
, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση
πάνω στην αντιμετώπιση κάθε πάσχοντα και
στην μετέπειτα διακομιδή του με ασθενοφόρο.
Η πολιτεία αντί να προσλάβει το κατάλληλο
προσωπικό για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες
Επείγουσας Προνοσοκομειακής Περίθαλψης
πανελλαδικά προσπαθεί με επικίνδυνους και
πρόχειρους χειρισμούς να στελεχώσει ασθενοφόρα των Κ.Υ. και του ΕΚΑΒ με οδηγούς από το
Π.Σ., οδηγούς Δήμων και όποιον άλλον μπορεί
να οδηγήσει δημόσιο όχημα με μόνη εκπαίδευση ένα σεμινάριο 6 ωρών το οποίο δεν καλύπτει ούτε την ανάγνωση των περιστατικών που
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Διασώστες του
ΕΚΑΒ καθημερινά.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο νόμος 4368/2016 υποβαθμίζει και τον ρόλο των Πληρωμάτων των
ασθενοφόρων των Κ.Υ. στην απλή οδήγηση και
τη διακομιδή.
Τα ασθενοφόρα των Κ.Υ. υπαγόμενα στον συντονισμό του ΕΚΑΒ και εντασσόμενα στο έργο
του, επιτελούν την Επείγουσα Προνοσοκομεια-

κή Περίθαλψη που ασφαλώς δεν περιορίζεται
στην οδήγηση ενός οχήματος ούτε απλά στη διακομιδή των ασθενών, αλλά περιλαμβάνει ένα
περίπλοκο σύνολο χειρισμών και εφαρμογής
επιστημονικών πρωτοκόλλων της επείγουσας
ιατρικής.
Είναι αδιανόητο και έξω από κάθε νομιμότητα η
ανάθεση στους εργαζόμενους του Π.Σ. καθηκόντων ξένων και αλλότριων από τα υπηρεσιακά
τους καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται από το
ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
της υπηρεσίας τους και εκτός των διατάξεων
που καθορίζει το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Κυρίως δε, είναι αδιανόητο να τους ανατεθούν
καθήκοντα παροχής Επείγουσας Προνοσοκομειακής Περίθαλψης που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση την οποία αυτοί
στερούνται.
Επίσης, η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ που
αναφέραμε πιο πάνω παραβιάζει το νόμο
4368/2016 άρθρο 78 που αναφέρει ρητά ότι
αφορά μόνο κέντρα υγείας και εξαιρεί το ΕΚΑΒ.
Δηλαδή με πρωτοφανή αυθαίρετο τρόπο το
Δ.Σ του ΕΚΑΒ υποκαθιστώντας τη νομοθετική λειτουργία επεκτείνει την εφαρμογή της ως
άνω απαράδεκτης νομικής πρόβλεψης και στο
ΕΚΑΒ.
Στην κοινή ανακοίνωσή των τριών σωματείων,
μεταξύ των άλλων τονίστηκε ότι θα «προβούν
άμεσα σε εξώδικη πρόσκληση και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ακύρωση όλων των παραπάνω, καλώντας όλους τους συναδέλφους να
βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να μην
υλοποιηθούν οι πρόχειροι σχεδιασμοί που θέτουν σε διακινδύνευση την υγεία των πολιτών
και το συνταγματικό δικαίωμα στην προστασία
της ζωής τους».
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ο νέος ασφαλιστικός μεσαίωνας
Δυστυχώς το φως της Αναστάσεως δεν προσέδωσε επαρκή φώτιση και αμέσως μετά το Πάσχα, ψηφίστηκε το νέο ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται να συνεχίσει την
σταθερή μνημονιακή πολιτική που κυβερνά τα
τελευταία χρόνια την πατρίδα μας.
Η νέα αυτή μνημονιακή επίθεση, μειώνει το
αφορολόγητο το οποίο φέρνει επιπλέον φόρους και σε συνδυασμό με την έκτακτη εισφορά
ροκανίζει μεγάλο μέρος τους εισοδήματος των
μισθωτών και των συνταξιούχων με αποδοχές
κάτω των 30.000 ευρώ, ενώ στις συντάξεις οι
μειώσεις που προβλέπονται σε όλα τα επίπεδα είναι μεγάλες και οδηγούν σε συντάξεις που
για τους περισσότερους δεν θα ξεπερνούν τα
1.000 ευρώ, μεικτά στο σύνολο της επικουρικής
και της κύριας, κάτι που σημαίνει ότι το μέλλον
των συντάξεων σε καθαρά ποσά ποσά θα είναι
πολύ κάτω από τα 1.000 ευρώ.
Οι συντάξεις που θα δοθούν μετά την ισχύ του
νέου Ασφαλιστικού θα είναι μειωμένες, ενώ η
ασφάλιση μετά τα 25 έτη και με αμοιβές πάνω
από 1.300 ευρώ καθίσταται ασύμφορη. Στο
Ασφαλιστικό προβλέπονται «φανερές και κρυφές» μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές. Οι
νέες συντάξεις μειώνονται μεσοσταθμικά σε
ποσοστό 15 – 20%, λόγω μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσής τους. Για τα 15 έτη ασφάλισης ο σχετικός συντελεστής είναι 0,77, ενώ
ανέρχεται στο 2, για 40 χρόνια προϋπηρεσίας.
Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις διασώζονται,
προς το παρόν, από την εφαρμογή του μέτρου
της προσωπικής διαφοράς.
Το όριο ασφάλειας για το άθροισμα κύριας και
επικουρικής σύνταξης ορίζεται στα 1.170 ευρώ
καθαρά (1.300 μικτά), ενώ μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το υπερβάλλον ποσό (που ξεπερνά
τα 1.170 ευρώ) να μηδενιστεί σε περιπτώσεις
συντάξεων με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης
με αποτέλεσμα αυτή η κατηγορία των συντάξεων να υποστεί μείωση έως και 40%. Επιπλέον
σε περίπτωση αύξησης των ελλειμμάτων του
επικουρικού ταμείου και μείωσης των εσόδων
ενεργοποιείται αυτόματα μηχανισμός περικο-

πής των συντάξεων. Στις επικουρικές συντάξεις για τους ασφαλισμένους από 01/01/2014
και εφεξής αλλά και για τους ασφαλισμένους
μέχρι 31/12/2013 που η αίτηση συνταξιοδότησης κατατέθηκε μετά την 01/01/2015 το ποσό
θα αποτελείται από δύο τμήματα:
α) Από το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο μέχρι 31/12/2014 και θα υπολογίζεται με ποσοστό
αναπλήρωσης 0,45% για κάθε χρόνο (μείωση
περίπου 15% μεσοσταθμικά) και
β) Στο τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο από
01/01/2015 και εφεξής και θα υπολογίζεται με
βάση τη «ρήτρα βιωσιμότητας».
Τα μερίσματα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο
Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), αποφασίστηκε
να «αναπροσαρμοστούν» και μάλιστα αναδρομικά, με βάση τα ελλείμματα που προκαλούνται
από την 1.1.2016 και μετά, με μια περικοπή
που θα είναι μεγαλύτερη από 32,5%.
Για το εφάπαξ που χορηγείται στο πυροσβεστικό προσωπικό από το ΤΠΔΥ, (το οποίο εντάσσεται στο νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών), καθορίζεται νέος
τρόπος υπολογισμού που καθορίζεται με βάση
το άθροισμα δύο τμημάτων δηλ την παροχή για
το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2013 που
αποτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών (μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών που
έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 τελευταία πριν
από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη)
επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης μέχρι την 31-12-2013 και για το χρονικό
διάστημα από 01-01-2014 βάσει της προαναφερθείσας νέας τεχνικής βάσης (NDC).
Επίσης το νέο αυτό ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δίνει τη δυνατότητα στους πολύπαθους
Κλάδους Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ, να σταματήσουν το διετές πάγωμα της καταβολής των
εφάπαξ βοηθημάτων. Για τον υπολογισμό των
εφάπαξ καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού
που καθορίζεται ως ακολούθως:
α)για όσους υπέβαλαν αίτηση έως την 31-122014 θα υπολογίζεται βάσει των καταστατικών
διατάξεων.
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β) για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση από 01-01-2015, θα υπολογίζεται με βάση
το άθροισμα δύο τμημάτων, τις καταστατικές
διατάξεις για το χρονικό διάστημα έως την 3112-2014 και με βάση τη νέα τεχνική βάση του
διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων
εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για
το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 και εντεύθεν.
Ειδικότερα για το πυροσβεστικό προσωπικό
μέχρι το βαθμό του Πυραγού Γ.Υ. που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπονται από το Π.Δ. 370/1987 μπορεί να ζητήσει
να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία έως δύο
επιπλέον έτη μετά τη συμπλήρωση του ορίου
ηλικίας, με αίτηση που υποβάλλεται τρεις μήνες
πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και
εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων
του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αίτηση ανανεώνεται κατ έτος με ανώτατο όριο τα δύο έτη.
Γενικά για το προσωπικό των Σ.Α. και Ε.Δ. διατηρούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος και τα όρια ηλικίας καταβολής σύνταξης όπως αυτά ίσχυαν σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.3865/2010, παρότι εντάσσεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Ο ένστολος συνδικαλισμός σε αυτή τη νέα επέλαση έδωσε τον αγώνα του με πολύπλευρες
παρεμβάσεις για να διασώσει ότι ήταν δυνατόν.
Τελευταία στιγμή καθορίστηκε ότι από την 1η
Ιουλίου θα ισχύσουν οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου για τις

Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας,
καθώς ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, κατέθεσε τροποποιητική ρύθμιση
σύμφωνα με την οποία παραχωρείται μεταβατική περίοδος δύο μηνών για την ασφαλιστική μας ένταξη στον νέο ασφαλιστικό φορέα,
καθώς, όπως είπε ο υπουργός, «μέχρι τότε
θα έχει καταρτιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο».
Αυτό σημαίνει ότι έρχεται ταχύτατα η μνημονιακή πρόβλεψη για τον ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ το οποίο στην μνημονιακή μετάφραση είναι γνωστή η σημασία του.
Τελευταία στιγμή επίσης καθορίστηκε ότι η σύνταξη στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων
εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα αυτής θα δίδεται με τους ίδιους όρους με τη σύνταξη λόγω
ανικανότητας.
Το νέο αυτό ασφαλιστικό, ισοπεδώνει τα συνταξιοδοτικά μας κεκτημένα. Η αναστολή της
εφαρμογής του για λίγες μέρες για τους ενστόλους, σε άμεσο μάλιστα συνδυασμό με τον ερχομό νέου μισθολογίου, μόνο ανησυχία μπορεί
να προκαλέσει. Σε μέτωπο πάλης με τους συναδέλφους των σωματείων ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ. συνεχίζουμε τις δράσεις μας μας – παρεμβάσεις
μας για να διασφαλίσουμε τον χρόνο υπηρεσίας μας αλλά και τον απομαχικό μας βίο.
Τίποτα δεν χαρίζεται Κι όπως έλεγε ο Στρατηγός του Αγώνα: «Δε θα μπούμεν εύκολα στου
αυγού το τσόφλι, γιατί δεν είμαστε κλωσόπουλα
σ’ αυτό να ξαναμπούμε πίσω μα εγίναμε πουλιά, και τώρα πια στο τσόφλι μέσα δε χωρούμε»! Ο αγώνας Συνεχίζεται.

συνάντηση με τον υπουργό εργασίας
Πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2016, συνάντηση των Προέδρων των Σωματείων των
εργαζομένων στα Σ.Α. με τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο με αντικείμενο τα ζητήματα που έχουν ανακύψει από
την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και χρήζουν
περαιτέρω διευκρινίσεων.
Μετά από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε
άμεσα και πριν από την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων, να υποβληθεί στο υπουργείο,
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προτάσεις – θέσεις των σωματείων.
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οι καταστροφές στην ψυχή των μικρών παιδιών

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μάιου
2016, στο αμφιθέατρο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η ημερίδα με θέμα “ψυχολογική υποστήριξη παιδιών μετά από καταστροφές”.
Πρόκειται για την υλοποίηση της συνεργασίας
της ΕΑΠΣ με τη ΜΕΡΙΜΝΑ, η οποία στο πρώτο
μέρος της περιλαμβάνει την παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη του ΠΣ σε ζητήματα ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε παιδιά που εμπλέκονται σε καταστροφικά γεγονότα.
Εισηγητές στην ημερίδα ήταν η Πρόεδρος του
ΔΣ της Μέριμνας, καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δανάη Παπαδάτου και η ψυχολόγος κ. Όλγα Μεταλληνού.
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας οι εισηγήτριες
παρουσίασαν μέσα από τις δράσεις της ΜΕΡΙΜΝΑΣ και τα επιστημονικά δεδομένα, τις “πρώτες βοήθειες” που πρέπει να δίνονται στα μικρά παιδιά που εμπλέκονται σε καταστροφικά
γεγονότα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε
μαζί με ένα ‘συγκλονιστικό βίντεο” η συνολική
παρέμβαση που έγινε στα παιδιά που ενεπλάκησαν στο φονικό δυστύχημα του λεωφορείου
των Τεμπών.
Την ημερίδα παρακολούθησαν οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και οι σπουδαστές Αξιωματικοί της
Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στελέχη της 1ης
ΕΜΑΚ. Στην έναρξη της ημερίδας, ο Διοικητής

της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αρχιπύραρχος
κ. Ι. Ράμφος χαιρέτισε την πρωτοβουλία και ευχαρίστησε τις εισηγήτριες.
Την ημερίδα παρακολούθησε ο αρχίατρος του
ΠΣ Αρχιπύραρχος κ. Σταμάτης, ο οποίος στο
χαιρετισμό του, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε
εξέλιξη η δημιουργία ειδικού τμήματος ψυχολογικής υποστήριξης του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και ο Υποδιοικητής της 1ης
ΕΜΑΚ Πύραρχος κ. Τζουβάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία από τη
συμμετοχή του τόσο στο συμβάν των Τεμπών,
όσο και άλλες διασωστικές επεμβάσεις που
εμπλέκονταν μικρά παιδιά.
Στο κλείσιμο της ημερίδας ο Πρόεδρος της
ΕΑΠΣ, Γιάννης Σταμούλης, ευχαρίστησε τις
εισηγήτριες της ΜΕΡΙΜΝΑΣ για την συγκεκριμένη δράση, τονίζοντας ότι η η ψυχοκοινωνική
διαχείριση είναι στενά συνδεδεμένη με το συνολικό πλέγμα της διαχείρισης κρίσεων και είναι αναγκαίο τα στελέχη του ΠΣ να έχουν τις
απαραίτητες γνώσεις σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα.
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θεσμική & μισθολογική θωράκιση των Σ.Α.

Με τις υπ’ αριθ. 1125-28/2016 αποφάσεις της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,
που δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαΐου 2016, κρίνονται ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 τόσοκατά το μέρος
της μειωμένης κατά 50% αναδρομικής επιστροφής της διαφοράς των μηνιαίων αποδοχών από
1-8-2012 έως 15-11-2014, όσο και κατά το μέρος της αναπροσαρμογής τους για το μέλλον,
σε επίπεδα χαμηλότερα του έτους 2012!
Ως προς το αναδρομικό κεφάλαιο, το Ανώτατο
Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι ρυθμίσεις του
Ν.4307/2014 συνιστούν «πλημμελή συμμόρφωση» και παραβιάζουν το άρθρο 95 παρ. 5
του Συντάγματος περί υποχρέωσης της Διοίκησης για συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις.
Μέγιστες νομικές συνέπειες και ανυπολόγιστες
επιπτώσεις επιφέρει η κρίση του Συμβουλίου
της Επικρατείας περί της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του Νόμου για το μέλλον!
Ειδικότερα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι
διατάξεις του Ν.4307/2014:
- αντιβαίνουν στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.
- εισάγουν κριτήρια«οιονεί μαθηματικού χαρακτήρα» και μόνον,
- παραγνωρίζουν την σημασία της αποστολής
των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τις ειδικότερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων
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των στελεχών τους, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί σε προηγούμενες αποφάσεις του ίδιου
Δικαστηρίου, με τις οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές του Ν.4093/12, με
αναδρομική μάλιστα ισχύ.
Με τις αποφάσεις αυτές το Συμβούλιο Επικρατείας:
- Θωρακίζει τα ειδικά μισθολόγια από την πιθανή κατάργησή τους,
- θέτει τα συνταγματικά δεδομένα πάνω στα
οποία θα πρέπει να στηριχθεί η Κυβέρνηση για
την επικείμενη ρύθμιση των μισθολογικών και
ασφαλιστικών θεμάτων των υπηρετούντων στα
Σώματα Ασφαλείας,
-ε ντέλει την αξιοπρεπή διαβίωση των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, στα μισθολογικά επίπεδα του έτους 2012,
- θέτει νέα δεδομένα για την πρόσφατη ενιαία
και εξομοιωτική ασφαλιστική αντιμετώπισή
τους.
Η νομική εκπροσώπηση έγινε από τους νομικούς Χαράλαμπο Μπουκουβάλα και Ρήγα
Μπαρμπούρη.
Με τις αποφάσεις αυτές ολοκληρώνεται δικαστικά η συνταγματική θωράκιση των στελεχών
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και δημιουργούνται νέα δεδομένα για
τη νομοθέτηση των μισθολογικών και ασφαλιστικών τους θεμάτων, δεδομένα που δεν μπορεί να παραγνωριστούν ούτε από την Κυβέρνηση ούτε από τους δανειστές της Χώρας..
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αύξηση κρουσμάτων καρκίνου στις ΠΥ των ΗΠΑ
Της Εθελόντριας Πυροσβέστριας Μπίτρα Μαρίας – Υπεύθυνη διεθνών σχέσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Π.Σ.
Έκδηλη είναι η ανησυχία στις ΗΠΑ για τα αυξανόμενα κρούσματα καρκίνου στους πυροσβέστες όπως καταγράφεται τόσο σε μια σειρά δημοσιευμάτων και αρθρογραφιών όσο και από
τις δράσεις που υλοποιούνται γύρω από αυτό
το ζήτημα το τελευταίο διάστημα.
Ο καρκίνος στους πυροσβέστες ήταν ένα
από τα θέματα των παρουσιάσεων - ομιλιών
που έγιναν στα μέσα του Μαΐου στο πλαίσιο
του ετήσιου δείπνου του Congressional Fire
Service Institute που ως αρμοδιότητα έχει την
ενημέρωση των μελών του Kογκρέσου σε θέματα πυρόσβεσης – διάσωση. Στην ομιλία του
ο Bryan Frieders Τομεάρχης στην Π.Υ. του Σαν
Γκάμπριελ της Καλιφόρνιας και πρόεδρος του
Δικτύου Υποστήριξης Καρκίνου Πυροσβεστών
“Firefighters Cancer Support Network” επισήμανε οτι μια νέα έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη καταγράφει υψηλά ποσοστά καρκίνου του
μαστού ανάμεσα στις γυναίκες πυροσβέστες
ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία μιας δεύτερης
έρευνας, που βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη, οι
δασοπυροσβέστες αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε αντίθεση με ο,τι
πιστευόταν παλαιότερα.
Την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης του καρκίνου τονίζει μεταξύ άλλων ο εθελοντής πυροσβέστης Διοικητής Π.Υ., ερευνητής πυρκαγιών
και αρχισυντάκτης του διαδικτυακού περιοδικού
Firerescue1 Rick Markley σε άρθρο του. Με την
ελπίδα να γίνει αντιληπτός ο συσχετισμός καρκίνου και πυροσβεστικού επαγγέλματος καθώς
και το ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος αποζημίωσης και περίθαλψης παρά επένδυσης στην
πρόληψη, προτείνει να γίνουν υποχρεωτικά τα
τακτικά check-ups, να δίνεται δεύτερος προστατευτικός εξοπλισμός και να παρέχονται
υπηρεσίες καθαρισμού του εξοπλισμού.
Σύμφωνα με άρθρο της Sara A. Jahnke, Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας της Υγείας στην
Πυρόσβεση, Διάσωση και στην Επείγουσα Ιατρική του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών και

Ανάπτυξης των ΗΠΑ στο διαδικτυακό περιοδικό “Firerescue1”, η έρευνα γύρω από τον καρκίνο στον εργασιακό χώρο των πυροσβεστών
κινείται με αργούς ρυθμούς τόσο λόγω του υψηλού κόστους και της έλλειψης χρηματοδότησης,
όσο και της πολυπλοκότητας της έρευνας που
απαιτεί ποικιλία ερευνητών-επιστημόνων οι
οποίοι να είναι και καλοί γνώστες των συνθηκών και του χώρου εργασίας του πυροσβέστη.
Άλλοι παράγοντες είναι η χρονοβόρα διαδικασία απόδειξης καρκίνου μεταξύ συμβάντων
και εκδήλωσης του αλλά και η δυσκολία λήψης
ενός κοινού δείγματος (λόγω της διαφοράς συχνότητας συμβάντων μεταξύ Υπηρεσιών) που
καθιστούν αρκετά απαιτητική την διερεύνηση
αυτή, πόσο μάλλον αν ληφθούν υπ’ όψιν οι
παράγοντες φυσική κατάσταση, κάπνισμα, διατροφή και η επάρκεια ύπνου του πυροσβέστη.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν πυροσβέστες
οι οποίοι έχουν αρρωστήσει από καρκίνο, είναι
να αποδείξουν ότι ο καρκίνος προκλήθηκε και
συσχετίζεται με το είδος της εργασίας ως απόρροια της έκθεσής τους σε τοξικές ουσίες, χημικά
κ.α. ώστε να μπορούν να διεκδικούν αποζημίωση ή πρόωρη συνταξιοδότηση.
Την ανάγκη επίσημης ένταξης του καρκίνου
στις ασθένειες που μπορεί να εμφανίσουν οι
πυροσβέστες εξ αιτίας του επαγγέλματός τους
τονίζει το προ 2 ετών (26/4/2014) δημοσίευμα
της εφημερίδας “Χρονικά του Σαν Φρανσίσκο”,
που ήρθε εκ νέου στην επιφάνεια το τελευταίο
διάστημα, αναδεικνύοντας την ιστορία της πυροσβέστριας Denise Elarms που το 2011 και
ύστερα από 12 χρόνια εργασίας διαγνώστηκε
με καρκίνο του μαστού. Η Denise, όπως και
κάθε άλλος πυροσβέστης κατά την διάρκεια του
εργασιακού της βίου, εξέθεσε τον εαυτό της σε
καρκινογενή τοξικά χημικά γεγονός που, όπως
η ίδια πιστεύει αλλά και οι ενδείξεις καταμαρτυρούν, είχε ως αποτέλεσμα να της προκαλέσουν
4ου βαθμού καρκίνο του μαστού καθιστώντας
την ανίκανη για εργασία. Έκτοτε δεν πάλευε
μόνο για την ζωή της αλλά και για την οικονομική της επιβίωση μιας και μετά την αναγκαστική της συνταξιοδότηση δεν μπορούσε να λάβει
πλήρεις αποδοχές αφού έπρεπε να αποδείξει
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οτι η εμφάνιση του καρκίνου συσχετίζονταν με
την εργασία της. Το δημοσίευμα επίσης κάνει
μια ανάδρομη στο 2009 όπου άρχισε να ξεκινάει ο προβληματισμός γύρω από την εμφάνιση
καρκίνου στους πυροσβέστες, όταν η Ένωση
Πυροσβεστών του Σαν Φρανσίσκο μέσω της
δημιουργίας ενός θυγατρικού ιδρύματος για την
πρόληψη του καρκίνου στους πυροσβέστες κατάφερε τότε να προκαλέσει μια ομοσπονδιακή
έρευνα από το εθνικό ινστιτούτο εργασιακής
ασφάλειας και υγείας μέσω της οποίας θα εξετάζονταν μακροπρόθεσμα 30.000 πυροσβέστες
σε Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο και Φιλαδέλφεια. Η
ερευνά σε μικρό χρονικό διάστημα κατέδειξε
υψηλά ποσοστά καρκίνου στο αναπνευστικό,
γαστρεντερικό και ουροποιητικό σύστημα και
2πλασια ποσοστά στην εμφάνιση μεσοθηλιώματος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Από
την άλλη πλευρά, για τον καρκίνο του μαστού,
αν και αρχικά δεν μπορούσαν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα, μια 5ετια μετά (2009 - 2014)
οι αριθμοί διπλασιάστηκαν με αποτέλεσμα οι
ερευνητές να προχωρήσουν σε αναθεώρηση
της έρευνας και να εντάξουν και αυτό το είδος
καρκίνου στις ασθένειες που προκαλούνται
απο το πυροσβεστικό επάγγελμα. Τουλάχιστον
230 πυροσβέστες στην Π.Υ. του Σαν Φρανσίσκο έχουν πεθάνει από καρκίνο την τελευταία
δεκαετία.
Με κύριο τίτλο “Cancer in Fire Service – Can we
fix it?” το περιοδικό Fire Chief (Άνοιξη 2016)
πραγματοποιεί εκτεταμένο αφιέρωμα στο θέμα
μέσα από μια σειρά άρθρων για την νομοθεσία
γύρω από τον καρκίνο των πυροσβεστών, τις

έρευνες που έχουν γίνει καθώς και την προσωπική ιστορία ενός αρχηγού πυροσβεστικής
υπηρεσίας.
Πηγές:
http://www.firerescue1.com/fire-chief/
articles/90527018-Winning-the-war-onfirefighter-cancer/
http://www.firerescue1.com/fire-products/
fire-rehab/articles/1874290-Firefightersnew-battle-proving-cancer-is-job-related/
h t t p : / / w w w. f i r e r e s c u e 1 . c o m / h e a l t h /
articles/83532018-Fire-Chief-DigitalCancer-in-the-fire-service/

ωράριο εργασίας διοικητών ΠΣ
Στις 24 Ιουνίου, το προεδρείο της ΕΑΠΣ έγινε
αποδέκτης πολλών παρεμβάσεων από μέλη
της- Διοικητές, για προφορικές οδηγίες από
υπερκείμενα διοικητικά κλιμάκια, για νέο τρόπο
ρύθμισης του χρόνου εργασίας πέρα από τα
ισχύοντα και εργασιακώς αποδεκτά.
Κατόπιν τούτου το Προεδρείο της Ένωσής, άμεσα, επικοινώνησε με τον Αρχηγό του ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Ι. Καρατζιά, ο οποίος και δήλωσε
ότι δεν έχει εκδοθεί καμία νεότερη διαταγή καθορισμού του χρόνου εργασίας των Διοικητών
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και του τρόπου χορήγησης των αναπαύσεων
τους, ισχύοντας τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία του ΠΣ.
Η ΕΑΠΣ αυθημερόν με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τα παραπάνω στα μέλη της και κάλεσε τους συναδέλφους που έχουν δεχθεί ή θα
δεχθούν διαφορετική διαταγή – παραίνεση από
υπερκείμενο διοικητικό κλιμάκιο, να απευθυνθεί στα περιφερειακά ή κεντρικά όργανα της
ΕΑΠΣ.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων
Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, άρχισαν
να σημειώνονται οι πρώτες επικίνδυνες πυρκαγιές. Ειδικότερα το τριήμερο 25-28 Ιουνίου
οι συνάδελφοι των πυροσβεστικών υπηρεσιών
Αττικής με την βοήθεια συναδέλφων τους από
όλη την Ελλάδα, δώσαν σκληρές μάχες με τις
πύρινες φλόγες στην μεγάλη δασική πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.
Με κοινή ανακοίνωση ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ
απευθύνθηκαν στον κ. Αρχηγό του Π.Σ, επισημαίνοντας ότι: «Πέρα από την χρήση των προβλεπόμενων και κατάλληλων μέσων ατομικής

προστασίας, που θεωρούμε ότι από την αρχή
οι επικεφαλής των τομέων, επέβλεψαν για την
χρήση τους από τους εμπλεκομένους συναδέλφους, φρονούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην διοικητική υποστήριξη αυτών
σε τροφή και νερό καθώς και στην εξασφάλιση
άμεσης υγειονομικής περίθαλψης όπου χρειαστεί, αλλά και όλων των προβλεπομένων για
την αποφυγή ατυχημάτων. Τέλος για πολλοστή
φορά επισημάνουμε ότι και αυτό το καλοκαίρι
το Πυροσβεστικό Σώμα μάχεται με τις φλόγες
χωρίς θεσμοθετημένους κανόνες υγείας και
ασφάλειας, το οποίο είχε νομική υποχρέωση η
πολιτεία να εξασφαλίσει».

τέλος για 2 χρόνια οι μισθολογικές προαγωγές
Με τροπολογία τελευταίας στιγμής στο νέο μνημονιακό νομοσχέδιο - κόφτη, η πολιτική ηγεσία
του οικονομικού υπουργείου, προωθεί ρύθμιση
με την οποία αναστέλλεται από 1-1-2017 μέχρι
31-12-2018 κάθε μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή μας.
Το νέο αυτό χαράτσι στο μισθό μας, σύμφωνα
με την έκθεση του ΓΛΚ κρίνεται αναγκαίο για
λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής και το
Δημόσιο θα εξοικονομήσει δαπάνη ύψους 118
εκατ. ευρώ για τα έτη 2017 και 2018.
Λίγες μέρες μετά την ισοπέδωση των συντάξεων μας, και λιγότερες ακόμα μετά την απόφαση
του ΣτΕ, που αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα του
λειτουργήματός των ενστόλων ζητώντας από
την Κυβέρνηση να προβεί στην πλήρη μισθολογική μας αποκατάσταση, έρχεται το νέο αυτό
χτύπημα
Σε ανακοίνωση της ΕΑΠΣ στις 21/5/2016 σε
ανακοίνωσή της η ΕΑΠΣ σημειώνει:
«Η επίθεση πλέον είναι μόνιμη και συντονισμένη. Η πυρπόληση της ζωής μας δεν έχει τέλος.
Καλούμε άμεσα τον Αν. Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Τόσκα να τεθεί αμύντορας του
ταλαιπωρημένου και φτωχοποιημένου προσω-

πικού του υπουργείου του, εμποδίζοντας την
υλοποίηση της παραπάνω ρύθμισης.
Καλούμε τους Βουλευτές της Συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να καταψηφίσουν την τροπολογία και να προστατέψουν αυτούς που προστατεύουν το αγαθό της ασφάλειας και πολιτικής
προστασίας της χώρας. Να μην αποφασίσουν
χωρίς εμάς. Γιατί θα προχωρήσουμε χωρίς αυτούς».
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ορθόδοξη θεώρηση περί πενίας και
πλεονεκτικής συμπεριφοράς του ανθρώπου
Θα αναρωτηθεί κανείς. Από πότε υπάρχει η πενία πάνω στο πλανήτη γη. Η απάντηση είναι ότι
η πενία έχει την ίδια ηλικία του πεπτωκότος ανθρώπου και δεν υπάρχει περίπτωση να εκλείψει, όσο οι κοινωνικές δομές διέπονται από μηχανισμούς σχεδιασμένους από τον εκπεσόντα
άνθρωπο.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο
πλούτος και η πενία θα εναλλάσσονται μέχρι ο
παρόν κόσμος να αφήσει πίσω του το χρονικά
και τοπικά πεπερασμένο και να εισέλθει σε τροχιά αιωνιότητας.
Ο πλούτος και η πενία αποτελούν δε αφύσικες
καταστάσεις αφού στο φυσικό περιβάλλον πχ
ο αέρας, η γη, το νερό κλπ ανήκουν σε όλα τα
φυσικά όντα, χωρίς να παρεμβάλλονται ανθρώπινες προϋποθέσεις.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει ότι, ο
άνθρωπος δημιουργεί την ανισότητα γιατί δεν
αρκείται στα αναγκαία αλλά σφετερίζοντας τους
φυσικούς θησαυρούς θέλει να ελέγχει, να εξουσιάζει και να υπερέχει των άλλων ανθρώπων
σε σημείο που ούτε τα περισσεύματα του δεν
τα εναποθέτει στα πόδια των φτωχών.
Κάθε τέτοια συμπεριφορά είναι σίγουρα καταδικαστέα και είναι παντελώς ξένη προς εκείνη του
Τριαδικού Θεού μας. Άρα η ύπαρξη πλουσίων
και φτωχών δεν είναι κάτι άλλο παρά η αποκορύφωση της ανθρώπινης ανευθυνότητας, της
ανθρώπινης απληστίας και η διάθεση της κυριαρχίας επί των αδυνάτων που η διαρκούσα ανθρώπινη κακία, λόγω ελλείψεως αγάπης, ποτίζει καλά το έδαφος που καλλιεργείται τεχνητά ο
διαχωρισμός πλουσίων και φτωχών.
Η Ορθόδοξη πίστη όμως απέναντι σε αυτές τις
τάσεις δεν μοιρολατρεί. Χωρίς να διεκδικεί ρόλους εξουσιαστικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς,
αγωνιζόμενοι για το ‘’νυν‘’ και χωρίς να λειτουργεί ουτοπιστικά καλλιεργώντας όνειρα θερινής
νυκτός, βάζει όριο και αξιολογεί την στάση που
κρατά ο φτωχός ή ο πλούσιος απέναντι στον
Θεό και τον συνάνθρωπο. Επομένως το σημαντικό δεν είναι στο τι είσαι ή τι έχεις αλλά στο
ποιος είσαι όταν έχεις ή δεν έχεις και πως αντιμετωπίζεις τον πλησίον σου. Έτσι η Εκκλησία
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οριοθετείται ως ιατρείο με αυτονόητο σκοπό τη
θεραπεία ή την εξάλειψη της αμαρτίας και τις
συνέπειες της. Κατά αυτόν τον τρόπο ο πλούτος και η φτώχεια δεν οδηγούν στην κακία ή την
αγιότητα αλλά γίνονται χώρος που αντανακλάται ο εσωτερικός κόσμος και η αξιολόγηση των
όσων τα χρησιμοποιούν.

Η Ορθόδοξη θεώρηση είδε τον πλούτο και την
πενία ως άρματα για να πολεμήσουμε τον μισόκαλο διάβολο αλλά και ως όπλα προς την αρετή, αν θέλουμε φυσικά!!! Πιο πρόσφορο έδαφος
όμως είδε, ως μέσο άσκησης φιλοθεΐας και φιλανθρωπίας, την προσωπική φτώχεια η οποία
γίνεται μετά προαιρέσεως και όχι αναγκαστικά.
Η Εκκλησία, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σε αντίθεση προς τα πολιτικά οικονομικά συστήματα, εξασφαλίζει εντός των τειχών της, την αξιοπρέπεια των φτωχών, χωρίς
να ξεχωρίζει και να απομονώνει οικονομικές ή

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
κοινωνικές ομάδες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το κοινό Ευχαριστιακό Ποτήριο του
Σώματος και του Αίματος του Κυρίου μας στην
Θεία Λειτουργία.
Φυσικά, η αναφορά στη χρησιμότητα της φτώχιας, δεν υιοθετεί και γνώμες αποδοχής της οικονομικής εξαθλίωσης ως μέσο για να αρέσει
και να είναι κάποιος αγαπητός στο Θεό.
Δεν θέλει η Εκκλησία να συντηρήσει την φτώχεια. Απλώς αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατόν
να επαλειφθεί λόγω της μόνιμα πλεονεκτικής
συμπεριφοράς των ανθρώπων.
Με δεδομένο το καθεστώς της αμαρτίας, κάθε
πρόταση για το μεγάλο ‘’φινάλε’’ της πενίας είναι μία ουτοπία. Αυτό το βλέπουμε και ειδικά
στις μέρες μας με την οικονομική κρίση όπου
στην παμπάλαιη λεγόμενη ‘’νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης’’, η μεγιστοποίηση της πενίας
είναι ζωοποιό της συστατικό.
Αλλά και ακόμη αυτή την στιγμή, η εκκλησία
πότε δεν έπαψε και δεν θα πάψει να ασκεί κριτική και να πληροφορεί προς πάσα κατεύθυνση

για τις ποικίλες συνέπειες, της συνεχιζόμενης
οικονομικής εκμετάλλευσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του Κυρίου μας ο οποίος αναφέρθηκε για την δυσκολία ένταξης των
πλουσίων εκμεταλλευτών στην βασιλεία Του
λέγοντας ‘’ δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες
εισελεύσονται εις την βασιλείαν του Θεού’’(Λκ
18,24)
Με τη αίσθηση ότι η φτώχεια αποτελεί μια διαρκή απειλή για την ανθρωπότητα, η Ορθόδοξη,
Μία ,Αγία και Αποστολική Εκκλησία, οφείλει να
θεολογεί για λελογισμένη εκμετάλλευση, κατανομή και διαχείριση των φυσικών πόρων με
ισότιμη συμμετοχή όλων, στα αγαθά της δημιουργίας και να βλέπει στα μάτια του φτωχού και
αδυνάτου τον ίδιο τον Χριστό αφού ο δρόμος
της Σωτηρίας μας περνά μέσα από τον συνάνθρωπο μας.
Πυραγός Λίβερης Χ. Χρήστος
Θεολόγος – Κατηχητής

1996 - 2016 : 20 χρόνια ΕΑΠΣ
Στην Καλαμάτα στις 23 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε το 20ο τακτικό συνέδριο της ΕΑΠΣ.
Στις εργασίες του συνεδρίου, παρέστησαν και
χαιρέτησαν εκ μέρους της ΠΟΑΣΥ ο Ταμίας τoυ
ΔΣ Κουλιάκης Γιώργος και ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων, Αδαμόπουλος Ιωάννης, εκ
μέρους της ΠΟΑΞΙΑ ο Πρόεδρος της Ε.Α. Πελλοπονήσου Ηλ. Αξιοτόπουλος, εκ μέρους της
ΠΕΑΛΣ ο Γιανουλάτος Νικόλαος και εκ μέρους
της ΠΕΕΠΣ ο Πρόεδρος Μ. Τσουγκρής.
Την εκδήλωση τίμησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας
κ. Παναγιώτης Νίκας.
Σημαντική στιγμή του συνεδρίου ήταν, με την
ευκαιρία των 20 ετών από την ίδρυση της
ΕΑΠΣ, η βράβευση για την προσφορά τους
στο συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων του
Επίτιμου Πρόεδρου της ΕΑΠΣ Ν. Διαμαντή και
του Επίτιμου Προέδρου της ΠΟΑΣΥ Χρήστου
Φωτόπουλου.
Τα στελέχη της ΕΑΠΣ από όλη την Ελλάδα μετέφεραν την αγωνία τους και τον προβληματισμό τόσο για την συνεχιζόμενη επίθεση στα ερ-

γασιακά δικαιώματα των συναδέλφων, όσο και
για την δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει
ο πυροσβεστικός μηχανισμός
Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου, συγκλήθηκε
η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΠΣ. Εκλέχθηκε το Προεδρείο της με Πρόεδρο, τον Στέφανο Πιερρακάκη και μέλη και πρακτ/φους,
τους Δημήτρη Γκαναβία, Απόστολο Φλώρο,
Κωνσταντίνα Χριστοφιλέα.
Παρουσιάστηκε ο Διοικητικός Απολογισμός του
έτους από τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της
ΕΑΠΣ Αναστάσιο Μανιάτη και ο αντίστοιχος Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός
για το επόμενο έτος, από τον Ταμία του ΔΣ της
ΕΑΠΣ. Γεώργιου Βιντζηλαίου.
Στο τέλος των εργασιών, μετά από την προβλεπόμενη ψηφοφορία εγκρίθηκε ο διοικητικός
απολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός
και προϋπολογισμός.
Το υλικό του συνεδρίου βρίσκεται σε e-book
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, στην ιστοσελίδα της
ΕΑΠΣ (www.eaps.gr)
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ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος
Ανάγκη χωροταξικών σχεδίων για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος
Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ
ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Όμως η
προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη
των περιβαλλοντικών πόρων για τις επόμενες
γενιές, δεν πρέπει να γιορτάζονται μόνο επετειακά, αλλά να αποτελούν πάγια και σταθερή
προτεραιότητα όλων μας, αλλά πρώτα και κύρια όσων παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον
μας.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί σύμπραξη
και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συντονισμένης δράσης και της συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η χώρα μας έχει ανάγκη άμεσης εκπόνησης
χωροταξικών σχεδίων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να είμαστε
σε θέση να προστατεύσουμε με ασφάλεια τους
περιβαλλοντικούς μας πόρους. Η ανάγκη μιας
συνολικής ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά
και η ανάγκη αλληλοσυσχέτισης της πολιτικής
περιβάλλοντος με τις υπόλοιπες τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές, είναι σήμερα περισσότερο
αναγκαίες από ποτέ.
Προστατεύοντας το περιβάλλον, αγκαλιάζουμε
τη ζωή. Αν θέλουμε να κληροδοτήσουμε ένα βιώσιμο και υγιές μέλλον στις επόμενες γενιές,
οφείλουμε όλοι να αλλάξουμε τους όρους του
σήμερα. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της
εποχής μας απαιτούν συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να υπάρξει η
απαραίτητη κοινωνική ευαισθητοποίηση. Η
εθελοντική διάθεση οφείλει να γίνει αυτονόητη
συμπεριφορά και η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε θέματα περιβάλλοντος μονόδρομος στη
συμπεριφορά όλων μας. Την ίδια ώρα, πρέπει
να αρχίσει μια εργώδης προσπάθεια για την

αποκατάσταση των παράνομων χωματερών
και τον τερματισμό της ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων.
Κάθε μεγάλο έργο που αρχίζει, προχωρεί και
ολοκληρώνεται, πρέπει να υπηρετεί την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και
τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα της ζωής των
πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Η ατζέντα των
θεμάτων της περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει
να συμπεριλάβει ζητήματα όπως η θωράκιση
του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση
των απορριμμάτων και το κλείσιμο των παράνομων χωματερών.
Γι’ αυτούς τους λόγους οι κοινωνίες πρέπει να
βρίσκονται στην πρωτοπορία του αγώνα για
την προστασία του περιβάλλοντος. Ας συνειδητοποιήσουμε, λοιπόν, ότι το περιβάλλον είναι
το σπίτι του κοινού μας μέλλοντος και ο χώρος
της κοινής μας δημιουργίας._

Ο Άγγελος Τσιγκρής έχει διατελέσει Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 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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συνάντηση των ομοσπονδιών ΣΑ με το ΠΑΣΕΔ
Πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Ομοσπονδιών
των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας με το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Ενόπλων Δυνάμεων
(ΠΑ.Σ.Ε.Δ.) που αποτελείται από τις Ενώσεις
Στρατιωτικών Θεσσαλίας (ΕΣΠΕΘ), Ηπείρου
(ΕΣΠΕΗΠ), Μακεδονίας (ΕΣΠΕΚΜ) καθώς και
το Σύνδεσμο εν ενεργεία στελεχών Αεροπορίας
(ΣΕΕΝΣΑ).
Αντικείμενο της συζήτησης που διεξήχθη σε
εγκάρδιο και αγωνιστικό κλίμα, ήταν η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την ενίσχυση
της κοινής αγωνιστικής δράσης - πορείας των
συνδικαλιστικών μας Φορέων σε μια περίοδο
που επιβάλλεται η κλιμάκωση των αγωνιστικών
μας δράσεων για την απόκρουση των συνεχιζόμενων επιθέσεων εκ μέρους της Κυβέρνησης
στους θεσμούς που εκπροσωπούμε αλλά και
στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
Καίρια ζητήματα στα οποία εστιάστηκε η συζήτηση ήταν οι προσφάτως ψηφισθέντες νόμοι
(ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τρίτο μνημόνιο) και οι περαιτέρω πρωτοβουλίες μας για την
αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεών τους,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προεκλογικές
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διακηρύξεις των δυο συγκυβερνώντων κομμάτων όσο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας που, ως γνωστόν, υπαγορεύουν
στην κυβέρνηση να προβεί στην πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών που έχουν
υποστεί τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων με τους προηγούμενους μνημονιακούς νόμους.
Επίσης, συζητήθηκε η αναγκαιότητα της διατήρησης των δομών του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (ΓΛΚ) και η μη ένταξή μας στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Τα θέματα αυτά έχουν τεθεί στους αρμόδιους
υπουργούς της Κυβέρνησης, οι οποίοι οφείλουν να τα λάβουν σοβαρά υπόψη και να δώσουν τις αναγκαίες λύσεις, χωρίς να επηρεάζονται από τρίτους, καθόσον αποτελούμε τους
νόμιμα εκλεγμένους φορείς των εργαζομένων
των Σωμάτων Ασφαλείας και ως θεσμικά όργανα δεν επιτρέπουμε σε κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο να διεκδικεί την εκπροσώπηση
των συναδέλφων μας.
Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε στην συνάντηση το
μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Ν.Τσόγκας.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

ο συμπτωματικός κύκλος μιας πύρινης επανάληψης
Του Γιάννη Σταμούλη
2007, 27 Ιουνίου, αργά το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά νότια της Στεφάνης, στα Δερβενοχώρια. Η έναρξη της πυρκαγιάς αποτέλεσε
την αρχή μιας πύρινης λαίλαπας, που παρά τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών, έφθασε στον κεντρικό πυρήνα της Πάρνηθας κατακαίγοντας το αττικό μέρος του. Το αμέσως προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί
εκατοντάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα ενώ
μερικές από αυτές είχαν σημειωθεί σε κοντινά
σημεία με τη Στεφάνη. (Καραούλι Αττικής, κοντά στην Οινόη).

Από τις αρχές Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή
της Αττικής είχαν σημειωθεί εμπρηστικές επιθέσεις σε πάνω από 40 αυτοκίνητα, και σε τραπεζικά υποκαταστήματα.
Παράλληλα στις 25 Ιουνίου δημοσιεύεται σε
απογευματινή εφημερίδα, ανάληψη ευθύνης
για σειρά εμπρησμών όπου χαρακτηριστικά
αναφέρεται: «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε σε
κάθε γωνιά της Μητρόπολης όσο βασανίζονται
οι σύντροφοί μας και οποιοσδήποτε άλλος από
τον στρατό του Πολύδωρα. Όσο υπάρχουν φυλακές, στρατός, τράπεζες, υπουργεία, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι θα συνεχίσουμε
να χτυπάμε».
Εννέα χρόνια μετά 2016, 25 Ιουνίου, αργά το
απόγευμα εκδηλώνεται πυρκαγιά στην Στεφάνη, στα Δερβενοχώρια.
Η πυρκαγιά καίει με ένταση και προς διάφορες κατευθύνσεις μέχρι όπου θεία παρέμβαση μέσω έντονης βροχόπτωσης την θέσει υπό
έλεγχο 4 μέρες μετά.

Το αμέσως προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί εκατοντάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα
ενώ μερικές από αυτές είχαν σημειωθεί σε κοντινά σημεία με τη Στεφάνη. (Άκρες, Παλαιοχώρι Παλαιοκούνδουρα στα Μέγαρα και Καντήλι
στη Νέα Πέραμο Αττικής.)
Άλλο ένα στοιχείο της «συμπτωματικής επανάληψης» είναι ότι και φέτος προ της εκδήλωσης
της πυρκαγιάς της Στεφάνης έχουν σημειωθεί
μέσα στον Ιούνιο πάνω από 60 εμπρησμοί
σε αυτοκίνητα, με ένα μάλιστα μέσα σε στρατόπεδο, για το οποίο, στις 28 Ιουνίου, στην
σχετική προκήρυξη ανάληψης ευθύνης από
το <Συμβούλιο Αναρχικής Δράσης «Γράκχος
Μπαμπέφ»> μεταξύ των άλλων σημειώνεται:
«ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
- ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ.ΝΤΟΠΙΟΙ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΑΖΙ, ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤ’ ΑΦΕΝΤΙΚΑ» ενώ στις 1 Ιουλίου σε
νέα προκήρυξη ανάληψης ευθύνης από τον
Εξεγερτικό Σύνδεσμο Θεωρίας Πράξης, για
δύο ακόμα εμπρηστικές επιθέσεις σε γραφεία
και ένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ σημειώνεται:
“Ας γίνουν οι εμπρησμοί μας, η αιχμηρή λάμα
που θα διατρήσει και θα καταστρέψει τα ζωτικά
όργανα που καθιστούν εύρυθμη την λειτουργία
της μητρόπολης και θα την κάνουν να ουρλιάξει
τόσο δυνατά που οι κραυγές της θα στείλουν
ένα ηχηρό σινιάλο σε όλους αιχμαλώτους συντρόφους πίσω από τα κάγκελα.”
Η επανάληψη μιας πύρινης καταστροφής με διαφορά 9 ετών και με μια σειρά από επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις.
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35 στους 100 Έλληνες ζουν στο όριο της φτώχειας
Με στοιχεία που δόθηκαν από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), παρατηρείται αύξηση των Ελλήνων που στερούνται βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης, αποδεικνύοντας
πως η διατήρηση της εισοδηματικής φτώχειας
και ανισότητας βρίσκεται στα ύψη.
Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός που βρίσκεται
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό
ανέρχεται στο35,7% του πληθυσμού της χώρας το 2015, παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως
επισημαίνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των
ατόμων ηλικίας 18-64 ετών (39,4%).
Ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται για τους Έλληνες σε 37,4% και
για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα σε 64,3%.
Ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν σε χώρα
εκτός Ελλάδος σε 63,4%.
Το ποσοστό του πληθυσμού, που ενώ δεν βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, διαβιεί σε νοικοκυριά με υλική στέρηση, αλλά χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας, ανέρχεται σε 8,4%.
Το ποσοστό του πληθυσμού, που δεν βρίσκεται
σε κίνδυνο φτώχειας, και διαβιεί σε νοικοκυριά
χωρίς υλική στέρηση αλλά με χαμηλή ένταση
εργασίας ανέρχεται σε 4,8%.
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε
κίνδυνο φτώχειας, αλλά διαβιεί σε νοικοκυριά
χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή ένταση
εργασίας, ανέρχεται σε 7,0%.
Σημειώνεται ότι το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.512 ευρώ ετησίως ανά
άτομο και σε 9.475 ευρώ για νοικοκυριά με δύο
ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας
κάτω των 14 ετών.
Το έτος 2015, το 21,4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας
όταν το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του
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διάμεσου συνολικού ισοδύναμου εισοδήματος
του νοικοκυριού.

Ο παραπάνω δείκτης που κατά το 2005 (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2004) ανερχόταν στο 19,6%, σημείωσε αύξηση κατά το 2011
και το 2012 (στο 21,4% και 23,4% αντίστοιχα),
ενώ άρχισε να μειώνεται από το 2013.
Επίσης, το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 8.796 ευρώ και το μέσο
ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
της χώρας σε 17.182 ευρώ.
Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο
φτώχειας εκτιμώνται σε 860.117 σε σύνολο
4.195.840 νοικοκυριών, και τα μέλη τους σε
2.293.172 στο σύνολο των 10.723.089 ατόμων
του πληθυσμού της χώρας.
Βασικές διαπιστώσεις
1. Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17
ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 26,6% σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2014, ενώ είναι υψηλότερος
κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.
2. Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω
των 65 ετών ανέρχεται σε 13,7% παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2014.
3. Ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που
δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες, συνολικά, το έτος, ανέρχεται
σε 1.111.300 άτομα ή σε 18,7% του πληθυσμού
ηλικίας 18-59 ετών, ενώ το προηγούμενο έτος
(2014) ανερχόταν σε 1.165.800 άτομα.
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4. Από τη μία πλευρά, αύξηση σημείωσε το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη
φτώχεια, ως προς το σύνολο του πληθυσμού,
στη περίπτωση των:
α. Εργαζομένων γυναικών κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες (11,0%). Η αύξηση αφορά κυρίως
στις περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων γυναικών (1,8 ποσοστιαίες μονάδες) και λιγότερο
στη περίπτωση όσων εργάζονται σε μισθωτές
εργασίες (0,4 ποσοστιαίες μονάδες)
β. Μονογονεϊκών νοικοκυριών κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες (32,2%) γ. Νοικοκυριών με
έναν ενήλικα κάτω των 65 ετών κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες (27,8%)
5. Από την άλλη πλευρά, μειωμένο εμφανίζεται το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται
από τη φτώχεια στην περίπτωση των:
α. Μη εργαζομένων γυναικών κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες (24,0%)
β. Λοιπών μη οικονομικά ενεργών γυναικών
(εκτός συνταξιούχων) κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες (25,6%)
γ. Νοικοκυριών με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες

(18,9%)
δ. Νοικοκυριών αποτελούμενων από τρείς ή
περισσότερους ενήλικες κατά 3,1 ποσοστιαίες
μονάδες (18,6%)
6. Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται σε 3.828.500 άτομα
ή σε 35,7% του συνόλου του πληθυσμού, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (κατά το έτος 2014 ήταν 3.884.700
άτομα που αντιστοιχούσαν στο 36,0% του πληθυσμού).
7. Ο κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, υπολογιζόμενος με κατώφλια διάφορα του 60% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ανέρχεται σε:
α. 9,3%, αν το κατώφλι οριστεί στο 40% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος,
β. 14,1%, αν το κατώφλι οριστεί στο 50% του
διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου
εισοδήματος και
γ. 26,3%, αν το κατώφλι οριστεί στο 70% του
διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου
εισοδήματος, αντίστοιχα.

ο αρκουδάκος στην πυροσβεστική
Ο Αρκουδάκος γίνεται πυροσβέστης. Φοράει
κράνος και στολή, ανεβαίνει στο πυροσβεστικό και σβήνει τη μεγάλη φωτιά!. Το βιβλιαράκι
ανήκει στην εκδοτική «ΙΚΑΡΟΣ» και είναι από
τη σειρά προσχολικών βιβλίων με ήρωα τον
Αρκουδάκο και αποτελείται από βιβλία μικρού
σχήματος, από ανθεκτικό χαρτόνι, με κινούμενα μέρη. Απευθύνεται σε παιδιά από 1 έως 3
ετών. Συγγραφέας του είναι ο Benji Davies
Ο Benji Davies είναι εικονογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης κινουμένων σχεδίων. Το
πρώτο του εικονογραφημένο βιβλίο, The Storm
whale, κέρδισε το Oscar’s First Book Prize το
2014 και ήταν υποψήφιο για το Booktrust’s
Best Book Award. Το δεύτερο, Το νησί του παππού, κέρδισε το AOI World Illustration Awards
2015, το Children’s Books Professional,
το Sainsbury’s Picture Book Award και τοSainsbury’s Children’s Book of the Year 2015
Έχει σπουδάσει animation στο πανεπιστήμιο,
και έχει εργαστεί πάνω σε εικονογραφημένα

βιβλία, ταινίες μικρού μήκους, μουσικά βίντεο,
και διαφημίσεις. Τα βιβλία του έχουν εκδοθεί σε
πολλές γλώσσες και χώρες σε όλο τον κόσμο.
Ζει στο Λονδίνο.
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οι κοινωνικές τάξεις στην ελληνική οικονομία
Μια εξειδικευμένη μελέτη παρουσίασε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με θέμα την «Ταξική διάρθρωση και τη θέση της εργατικής τάξης
στην ελληνική κοινωνία» Η μελέτη εκπονήθηκε από τους ΓΙΏΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΆΚΗ, ΓΙΆΝΝΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΤΣΟΡΙΔΑ,
ΓΙΏΡΓΟ ΚOΛΛΙΆ ΚΑΙ ΓΙΏΡΓΟ ΚΡΗΤΙΚΙΔΗ.
Στη μελέτη εμπεριέχεται μια σημαντική ενότητα, που προχωρά στην τελική καταγραφή των
κοινωνικών τάξεων της ελληνικής κοινωνίας για
την περίοδο 2006-2014, ενοποιώντας τα τμήματα εκείνα των κοινωνικών τάξεων που εξετάστηκαν χωριστά, αλλά ανήκουν σε μια τάξη.
Αρχικά καταγράφονται οι κοινωνικές τάξεις ως
ποσοστό επί της συνολικής απασχόλησης και
επί του εργατικού δυναμικού και παρουσιάζονται οι μεταβολές των κοινωνικών τάξεων και
της ανεργίας μεταξύ των ετών 2008 και 2014.
Βασική παραδοχή της ανάλυσης αποτελεί ότι
οι κοινωνικές τάξεις έχουν ως βάση αναφοράς
τους τη συνολική απασχόληση και όχι το εργατικό δυναμικό, εφόσον δεν εντάσσονται ταξικά
οι ανέργοι.
Η μαζικότερη με όρους ποσοστού στη συνολική
απασχόληση κοινωνική τάξη είναι η παραδοσιακή μικροαστική τάξη, η οποία μάλιστα εμφανίζει αυξημένο ποσοστό στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου: από 21,36% το 2006 σε
24,77% το 2014.
Η παραδοσιακή μικροαστική τάξη υποεκτιμάται, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν
τα συμβοηθούντα μέλη που απασχολούνται στο
πλαίσιο της ΑΕΠ. Μπορεί, ωστόσο, και να υπερεκτιμάται στο μέτρο που συμπεριλαμβάνονται
σε αυτήν μισθωτοί, οι οποίοι εμφανίζονται ως
αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό, π.χ.
με «μπλοκάκι».
Ακολουθούν με μικρές διαφορές ως ποσοστά
στη συνολική απασχόληση κατά τη διάρκεια
της περιόδου που εξετάζεται η νέα μικροαστική
τάξη και η εργατική τάξη (που συγκροτείται είτε
στις ιδιωτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις είτε
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στις κρατικές καπιταλιστικές επιχει- ρήσεις).
Η νέα μικροαστική τάξη εμφανίζει άνοδο του
ποσοστού της στη συνολική απασχόληση στη
διάρκεια της περιόδου: από 19,37% το 2006 σε
21,61% το 2014. Η νέα μικροαστική τάξη μπορεί να υποεκτιμάται για τον λόγο που μπορεί
να υπερεκτιμάται η παραδοσιακή μικροαστική
τάξη. Μπορεί, ωστόσο, και να υπερεκτιμάται,
λόγω πιθανής υπερεκτίμησης της νέας μικροαστικής τάξης του ΚΤΠ στον ιδιωτικό τομέα της
ελληνικής οικονομίας.
Η εργατική τάξη ως σύνολο εμφανίζει μικρή
άνοδο του ποσοστού της στη συνολική απασχόληση στη διάρκεια της περιόδου: από 20,08%
το 2006 σε 20,22% το 2014. Η εργατική τάξη
μπορεί να υποεκτιμάται επίσης για τον λόγο
που μπο- ρεί να υπερεκτιμάται η παραδοσιακή μικροαστική τάξη. Επίσης, η εργατική τάξη
μπορεί να υποεκτιμάται και αυτό να οφείλεται
στην αδυναμία συμπερίληψης της αδήλωτης«μαύρης» εργασίας. Ωστόσο η εργατική τάξη
μπορεί να υπερεκτιμάται, λόγω της πιθανής
υπερεκτίμησης του ΚΤΠ στον ιδιωτικό τομέα
της ελληνικής οικονομίας.
Η νόθα εργατική τάξη εμφανίζεται η τέταρτη σε
μέγεθος κοινωνική τάξη όσον αφορά το ποσοστό της στη συνολική απασχόληση την περίοδο
2006-2014. Το ποσοστό της στη συνολική απασχόληση παρουσιάζει μια μικρή πτώση στη διάρκεια της περιόδου: από 13,46% το 2006 σε
12,92% το 2014.
Το σύνολο νόθα εργατική ή εργατική τάξη της
«γκρίζας ζώνης» ακολουθεί σε μέγεθος, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, κατά την
εξεταζόμενη περίοδο, τη νόθα εργατική τάξη.
Το ποσοστό του στη συνολική απασχόληση
παρουσιάζει μια μικρή πτώση στη διάρκεια της
περιόδου: από 7,93% το 2006 σε 7,07% το
2014.
Η μεσαία αστική τάξη (εργοδότες) έπεται ως
πέμπτη σε μέγεθος κοινωνική τάξη ως προς τα
ποσοστά της στη συνολική απασχόληση στην

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
εξεταζόμενη περίοδο.
Τα ποσοστά αυτά βαίνουν μειούμενα: από
6,13% της συνολικής απασχόλησης το 2006
στο 4,95% το 2014.
Πρώτον, η μεσαία αστική τάξη, εφόσον περιλαμβάνει μόνο τους εργοδότες (δηλαδή το
εμφανιζόμενους ως «υπεύθυνους στις επιχειρήσεις» πιθανόν υποεκτιμάται, λόγω της μη
συμπερίληψης σε αυτήν των συμβοηθούντων
μελών που απασχολούνται σε αυτές.
Τα συμβοηθούντα μέλη που δεν ήταν δυνατόν
να ενταχθούν είτε στην παραδοσιακή μικροαστική τάξη είτε στη μεσαία αστική τάξη, εμφανίζουν μείωση των ποσοστών τους ως προς τη
συνολική απασχόληση στη συγκεκριμένη περίοδο: από 5,92% το 2006 σε 4,32 το 2014.
Μείωση επίσης των ποσοστών της ως προς
τη συνολική απασχόληση εμφανίζει η κατώτερη μισθωτή βαθμίδα την περίοδο αυτή: από
2,71% το 2006 σε 2,21% το 2014.
Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο μεσαία αστική
ή καπιταλιστική τάξη: από το 1,43% της συνο-

λικής απασχόλησης το 2006 έπεσε στο 0,73%
το 2014.
Για το σύνολο αυτό ισχύει κατ’ αντιστοιχία τα
όσα έχουν επισημανθεί και για το σύνολο νόθα
εργατική ή εργατική τάξη.
Το σύνολο μεσαία αστική ή καπιταλιστική τάξη
μπορεί να υπερεκτιμάται γιατί συμπεριλαμβάνονται σε αυτό συμβοηθούντα μέλη που πιθανόν να έπρεπε να ενταχθούν είτε στη μεσαία
αστική τάξη είτε στην παραδοσιακή μικροαστική τάξη.
Τέλος, η ανώτερη κρατική γραφειοκρατία είναι
η μικρότερη κοινωνική τάξη, ως προς το ποσοστό της επί της συνολικής απασχόλησης, το
οποίο και φθίνει ελαφρώς την εξεταζόμενη περίοδο: από 0,28% το 2006 μειώθηκε στο 0,27%
το 2014.
Ως αποτέλεσμα του υπολογισμού των κοινωνικών τάξεων ως ποσοστών επί του εργατικού
δυναμικού, και δεδομένης της σημαντικότατης
αύξησης της ανεργίας, όλες οι κοινωνικές τάξεις εμφανίζουν μειωμένα ποσοστά.
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www.eaps.gr

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Η ΕΑΠΣ τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητές του
διαδικτύου, δημιούργησε σε αυτό, διάφορα σημεία ενδιαφέροντος με σκοπό την
άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών της. Στα σημεία αυτά μπορείται να
ενημερωθείτε σχετικά με τις θέσεις και τις παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ, για τις απόψεις και τις
προτάσεις των μελών της, για το περιοδικό της το «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι», καθώς
και για ειδήσεις πυροσβεστικού ενδιαφέροντος.
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Επίσης, την άποψή τους καθώς και το σύνολο της δημοσιευμένης αρθρογραφίας
τους, καταθέτουν οι διατελέσαντες πρόεδροι του ΔΣ της ΕΑΠΣ, στα προσωπικά τους
ιστολόγια. Τέλος, υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία μέσω του facebook.
Η ΕΑΠΣ στο διαδίκτυο
Επίσημη ιστοσελίδα

http://www.eaps.gr

blog

http://eapsgr.blogspot.com

twitter

http://twitter.com/eapsgr

Πυροσβεστικός διάλογος

http://eapsdialogos.blogspot.com

Πυροσβεστικά Νέα

http://fireservicenews.blogspot.com

Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι

http://pirosvestikogignestai.blogspot.com

facebook

ENΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.
http://nikdiamantis.blogspot.com

Τελευταίοι Προέδροι

http://stamoylis.blogspot.com
http://filpanteleakos.blogspot.com

Η πυροσβεστική ψυχή και
φέτος το όπλο μας για
την αντιπυρική περίοδο

