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στρατηγοί του φτωχοκάματου
Είναι πραγματικά άδικο, στο τέλος άλλης μιας
σκληρής αντιπυρικής περιόδου, να καλλιεργείται, κυρίως από ανώνυμους ιστολογιακούς σχολιαστές, κλίμα για την δήθεν «ρηγματική σχέση»
μεταξύ στελεχών της ηγεσίας. Άδικο, πράγματι

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

για την «πραγματικά δεινή επαγγελματική θέση»
των συναδέλφων ανώτατων αξιωματικών. Γιατί
πέρα από το «φαίνεσθαι» της υψηλής θέσης
τους και των λαμπερών «αδαμάντινων» διακριτικών τους, υπάρχει μια εκ διαμέτρου αντίθετη
«εργασιακή πραγματικότητα».
Κατ αρχήν να τονίσουμε ότι σχεδόν στο σύνολο των συναδέλφων, ανωτάτων, που έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα προ του
2010, απώλεσαν δια παντός ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό από το δικαιούμενο εφάπαξ, από
το Δημόσιο, μετά τις τεράστιες μνημονιακές περικοπές και επίσης μια «γενναία» μείωση από το
πυροσβεστικό «εφάπαξ», λόγω των μειώσεων
του βασικού μισθού. Επίσης αναφορικά με το
πρώτο εφάπαξ, σαφώς και η απώλεια θα συνεχιστεί, ειδικά μετά το 2014 με την εφαρμογή του
γνωστού μαθηματικού τρόπου υπολογισμού.
Η δεύτερη απώλειά τους, είναι οι τεράστιες περικοπές στο μισθό, που «λόγω» του κλίματος της
εποχής, δέχθηκαν τις μεγαλύτερες ονομαστικές
μειώσεις, συμπιεζόμενος δραματικά προς τα
κάτω.
Σε αυτό λοιπόν το δυσμενές περιβάλλον, η εδώ
και χρόνια φιλοσοφία των γαλονιών επί των
πεύκων, ήρθε να ενισχυθεί με την γνωστή «ευθυνοανάθεση πας ανωτέρου» και με αυτόν τον
τρόπο, συνεχίζεται κανονικά η καταδίκη της

http://stamoylis.blogspot.com

“24 ώρες το 24ωρο υπηρεσία τους”, άνευ αδειών και αναπαύσεων. Στα ίδια πλαίσια, συνεχίζεται ειδικά το θέρος, η «εθελοντική» παροχή
υπηρεσίας τους πολλές φορές σε καθήκοντα
5-6 βαθμών πιο κάτω, με την μετατροπή του σε
επέμβαση πρώτου χρόνου, ταυτοχρόνως πολλές φορές με την πρώτη πυροσβεστική έξοδο,
ενώ δεν είναι σπάνια η εκτέλεση καθηκόντων
ανωτάτου – αυλοφόρου, ενώ είναι συνήθη πλέον η εκτέλεση καθηκόντων περιπολάρχη.
Παράλληλα συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, πλέον η καθημερινή διαχείριση από τους συναδέλφους της ηγεσίας του χαοτικού και δαιδαλώδους
διοικητικού Γολγοθά της πυροσβεστικής ζωής,
απόρροια εγκληματικών επιλογών διάφορων
πολιτικών μαέστρων, που είτε από αδιαφορία είτε από σκοπιμότητα συσσώρευσαν σειρά
προβλημάτων στο ΠΣ. Και βέβαια η εμπλοκή σε
αυτή την καθημερινότητα δεν είναι αναίμακτη,
μιας και οι ευθύνες συνήθως αναζητούνται από
αυτόν που απομένει στο κάδρο μόνος του μετά
την «πολιτική παραγραφή».
Και οι συνάδελφοι της ηγεσίας, διανύουν αυτή τη
διαδρομή, πολεμική πράγματι, χωρίς την στήριξη ούτε μιας από τις διευκολύνσεις των υπολοίπων ενστόλων, (υπηρεσιακές οικίες σε

04

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

δυσπρόσιτες μεταθέσεις, λέσχες αξιωματικών,

Για όλα αυτά τα παραπάνω είναι «άδικο» να χρε-

ΚΑΥ, παιδικές κατασκηνώσεις κα). Για τα πα-

ώνονται και από πάνω τα «περί εριδών κλπ».

ραπάνω άραγε αξίζει κάποιος να διαγκωνίζεται,

Άλλωστε αυτή η εικόνα ήταν πάντα κρυφίως ή

όπως θέλουν κάποιοι να παρουσιάζεται. Από τις

και φανερώς η επιδίωξη των πολιτικών ηγεσιών

τάξεις του ΠΣ μάλλον όχι.

του χώρου.

Προσωπικά, με την στενή συντεχνιακή και οι-

Με το αναχρονιστικό καθεστώς των κρίσεων και

κονομική έννοια, επειδή οι συνάδελφοι είναι και

προαγωγών, με το χωρίς κανόνες σύστημα με-

μέλη του Σωματείου, συνδικαλιστικά, θα έλεγα

ταθέσεων, για ανωτέρους και ανωτάτους, με το

ότι όσοι είχαν θεμελιωμένα δικαιώματα, κατεί-

δαιδαλώδες διοικητικό σύστημα, συντηρούν τη

χαν το μέγιστο χρονοεπίδομα και ήταν ήδη σε

δική τους «ελέω» ισχύ. Παράλληλα η πρόσφατη

ανώτατο βαθμό το 2010, θα έπρεπε τώρα να εί-

ιστορία έδειξε ξεκάθαρα ότι εύκολα μετατρέπουν

χαν αφυπηρετήσει.

τα στελέχη μας σε εξιλαστήρια θύματα, φορτώ-

Επαγγελματικά και βιωματικά, βέβαια και εγώ

νοντάς τους τις ευθύνες για την δικές τους πο-

και όλοι μας της πυροσβεστικής φαμίλιας, κα-

λιτικές επιλογές. Για λίγα ευρώ και ατελείωτους

τανοούμε ότι η παραμονή στο ΠΣ μετά από δε-

κινδύνους και ευθύνες ουδείς διαγκωνίζεται. Εί-

καετίες ευδόκιμης υπηρεσίας, είναι κομμάτι της

ναι σαν το «χαριτωμένο πρόσφατο» που δόθη-

ίδιας της ζωής του συναδέλφου, που ο παραπά-

κε η δυνατότητα στους επίτιμους αρχηγούς να

νω στυγνός υπολογισμός, δύσκολα επηρεάζει

αιτηθούν και να τους απονεμηθεί ο τιμητικός και

για να αποφασιστεί τουλάχιστον οικειοθελώς η

άμισθος βαθμός του «στρατηγού», την ώρα που

έξοδος από το Σώμα.

η σύνταξή τους από τις περικοπές έφθανε αυτή
του «στρατιώτη». Ξυπνάμε σιγά σιγά…
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οι ένστολοι στη δίνη του 3ου μνημονίου

Οι σιαμαίοι συγκυβερνήτες του ΠΑΣΟΚ και της
ΝΔ που φέρουν την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για την εξαθλίωση των πολιτών και το ξεπούλημα της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας
της χώρας, συνεχίζουν την αδιέξοδη πολιτική
τους με εφαρμογή ενός τρίτου κατά σειρά ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΦΤΩΧΙΑΣ, που θα πλήξει όλους τους
εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των
ένστολων ε.ε και ε.α στις ΕΔ και στα ΣΑ.
Το 3ο μνημόνιο θα προβλέπει για τα ΣΑ και τις
ΕΔ περικοπές πού εγκρίθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου του 2013, της τάξης των 88,2 εκ. ευρώ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που είδαν το φώς
της δημοσιότητας και δε διαψεύστηκαν από το
ΥΠ.ΕΘ.Α και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 165 εκ. ευρώ.
Υπενθυμίζω ότι το Νοέμβριο του 2012 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας σε συνάντηση
που είχε με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της
ΕΛ.ΑΣ – ΠΣ και ΛΣ, δήλωσε ότι εκτός τις περικοπές του 2013 θα υπάρξουν και νέες περικοπές
το 2014 μέσα από ένα Νέο Ειδικό Μισθολόγιο
για τους ένστολους, χωρίς μάλιστα να αποκλειστεί το κόψιμο των Μισθολογικών προαγωγών.
Οι δηλώσεις του αυτές επιβεβαιώθηκαν στις 18
Φεβρουαρίου 2013 με την έγκριση των περικοπών, αλλά και με την σύγκληση επιτροπών εργασίας στα ΣΑ και στις ΕΔ για τη διαμόρφωση
ενός Νέου Ειδικού Μισθολογίου. Μάλιστα πρόσφατα, οι Όλγα και ο Γιάννης παπαγάλισαν για
πρώτη φορά την ένταξη των ένστολων στο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Επίσης, με την επικάλυψη της αναδιοργάνωσης, προχωρούν σε νομοσχέδια εκτρώματα

Αναστάσιος Μανιάτης
Γενικός Γραμματέας
του ΔΣ της ΕΑΠΣ

που αποσκοπούν στη μείωση των λειτουργικών
δομών των ΣΑ κατά 40% με καταργήσεις Κλιμακίων, Σταθμών και Τμημάτων. Θυσιάζουν δηλ.
την ασφάλεια και προστασία του Πολίτη και της
Χώρας στο βωμό της εξυπηρέτησης των διεθνών τοκογλύφων.
Από τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι και σήμερα
το συνδικαλιστικό κίνημα στα ΣΑ δείχνει ανοχή
και παθητικότητα στην επέλαση του μνημονίου.
Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του, αν δεν γίνουν μπροστάρηδες ενωτικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων, θα φέρουν και αυτοί την ευθύνη
που τους αναλογεί, ως συνδιαχειριστές των δημίων συγκυβερνητών.
Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις στους εργαζόμενους που εκπροσωπούν για την λαίλαπα πού
έρχεται. Ο θεσμικός τους ρόλος είναι να τους
ξεσηκώσουν με κινητοποιήσεις όπως έπρατταν
και στο παρελθόν και για θέματα «ελάσσονος»
σημασίας σε σχέση με τα σημερινά.
Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφαση του Δ.Σ αποφάσισε να καλέσει τους συνδικαλιστικούς φορείς στα ΣΑ και
στις ΕΔ στα γραφεία της στο Περιστέρι προκειμένου να εκτιμηθεί η διαμορφωθείσα κατάσταση
και να ξεκινήσει η αγωνιστική δράση, ώστε να
μπει φραγμός στο επερχόμενο νέο τσεκούρωμα
των αποδοχών μας, στην ιδιωτικοποίηση των
δράσεων των ΕΔ και των ΣΑ μέσω της
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συρρίκνωσης τους σε δομές και προσωπικό.
Οι εργαζόμενοι στις Ε.Δ και στα Σ.Α ενωμένοι
καλούνται να αποκρούσουν τις ληστρικές επιδρομές των μνημονίων της Τρόικα και των εγχώριων τοποτηρητών.
Το σύστημα επιθυμεί συνδιαχείρηση και από
τον συνδικαλισμό σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και
μέσω προτάσεων για το νέο ειδικό μισθολόγιο.
Θα γίνουμε συνδιαχειριστές των μνημονικών
πολιτικών, ή θα στραφούμε ενάντια στην πολιτική τους;
Όλοι Ενωμένοι να ανατρέψουμε τις βάρβαρες
πολιτικές. Ο αγώνας προσδιορίζει όρους ηθικής
και αξιοπρέπειας.

ΕΜΠΡΟΣ να το αποδείξουμε. Έχουμε υποχρέωση να το πράξουμε απέναντι σε όλους τους
εργαζόμενους που εκπροσωπούμε, δίνοντας
παράλληλα και ηθικό δίδαγμα στα παιδιά μας,
που αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας .

συμμετοχή της ΕΑΠΣ στο ΓΣ της ΠΟΑΣΥ
Την Πέμπτη 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια του ΓΣ της ΠΟΑΣΥ, κοινή συνεδρίαση
με τους εκπροσώπους των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ΣΑ. Την ΕΑΠΣ στο
συνέδριο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ
Γιάννης Σταμούλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
“Όπως είναι γνωστό σε όλους και έχει τονιστεί
κατά κόρον τους τελευταίους μήνες στην πολιτική και φυσική ηγεσία, την ώρα που θρηνούμε
νεκρούς συναδέλφους και τα δυσβάσταχτα υπηρεσιακά και οικονομικά προβλήματα βαραίνουν
τις ψυχές χιλιάδων άλλων, αναμέναμε με ιδιαίτερη ψυχραιμία και υπευθυνότητα, την επίλυση
συγκεκριμένων, αυτονόητων αιτημάτων. Αντί,
να δοθούν απαντήσεις ή έστω μια νότα αισιοδοξίας, τόσο από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ-
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ΠΟΥΛΟ όσο και τον Διευθυντή του Γραφείου του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη κ. Δημήτριο ΠΕΡΔΙΚΗ - λόγω απουσίας
του κ. Υπουργού εκτός Αθηνών - «εισπράξαμε»
παρελκυστικές τοποθετήσεις ωραιοποιημένης
απόρριψης των επιτακτικών ζητημάτων μας
που απαξιώνουν αυτά αλλά και τις προσδοκίες
των συναδέλφων μας για ελάφρυνση του καθημερινού βάρους που σηκώνουν από τις ολοένα
και αυξανόμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις”.
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πρωτοβουλία της ΕΑΠΣ για τον συνδικαλισμό
Η ΕΑΠΣ μετά από απόφαση του ΔΣ της στις 4
Ιουλίου πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει τα
σωματεία του χώρου των ΕΔ και ΣΑ την Τρίτη 9 Ιουλίου στα γραφεία της, προκειμένου να
εκτιμηθεί η διαμορφωθείσα κατάσταση και να
ξεκινήσει η αγωνιστική δράση, ώστε να μπει
φραγμός στο επερχόμενο νέο τσεκούρωμα των
αποδοχών μας. Στην σχετική πρόσκληση αναφέρονταν:
«Το τρίτο μνημόνιο προβλέπει ένα νέο τσεκούρωμα στις αποδοχές των ενστόλων της τάξης
των 88,2 εκ. ευρώ, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου τα οποία δεν διαψεύδονται
ανεβάζει το ποσό στα 165 εκ. ευρώ, κονδύλι περικοπών πού θα αφορά τόσο των εν ενεργεία
όσο και των εν αποστρατεία συναδέλφους μας,
μέσα από ένα Νέο Ειδικό Μισθολόγιο. Μέχρις
στιγμής η πολιτική ηγεσία μας τηρεί σιγή ιχθύος
για το θέμα, ενώ παράλληλα το θέμα συντηρείται από διαρροές και δημοσιογραφικές προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι ένστολοι
εργαζόμενοι δεν αντέχουν πλέον ούτε ένα ευρώ

περικοπή από το φτωχοκάματό τους, το συνδικαλιστικό κίνημά μας, πρέπει εγκαίρως να ορθώσει αγωνιστικό παρόν, εμποδίζοντας οποιοδήποτε τέτοιες πολιτικές αποφάσεις».
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες
των Προεδρείων της ΠΟΕΥΠΣ,ΠΟΑΣΥ,ΠΟΑΞΙΑ,ΠΟΕΠΛΣ, ΠΕΑΛΣ, ΣΥΣΜΕΔ,ΠΕΑΠΣ και ΠΕΕΠΣ. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον εργασιακό
χώρο των ενστόλων και κυρίως στον οικονομικό
τομέα, όπου οι μνημονιακές περικοπές έχουν
οδηγήσει τους συναδέλφους σε δυσχερές βιοτικό επίπεδο.
Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η ανάγκη αγωνιστικής επαγρύπνησης του συνδικαλιστικού κινήματος μας, ενόψει των προσεχών εξελίξεων.
Επίσης κοινή ήταν η άποψη ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα πρέπει να προγραμματιστούν
συναντήσεις με τις πολιτικές ηγεσίες των Σωμάτων, καθώς και με τον Υπουργό Οικονομικών
ώστε να ξεκαθαριστεί με επίσημο τρόπο η κυβερνητική πρόθεση για την τύχη των μισθολογικών εισοδημάτων μας.
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να ενισχύσουμε το ποτάμι της οργής
Συνάδελφοι
Εν μέσω θέρους η μνημονιακή δυναστεία
επέβαλε ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο είναι το
πολλοστό μνημόνιο-καταδίκη του λαού μας.
Η συνταγή ίδια όπως και στα προηγούμενα: σκληρή πολιτική λιτότητας, αφανισμού
του κοινωνικού κράτους και απολύσεις στο
Δημόσιο. Η νέα μνημονιακή εφεύρεση δίνει τη δυνατότητα, με Υπουργική Απόφαση,
ένταξης σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων, ανεξάρτητα από τις ανάγκες που
καλύπτουν, ενώ θεσμοθετούνται, επίσης,
υποχρεωτικά μετατάξεις προσωπικού «όταν
επιβάλλονται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδομής». Μετά τη σφαγή στους
υπάλληλους της ΕΡΤ, στην προκρούστεια
κλίνη ανεβαίνουν:
• οι σχολικοί φύλακες
• οι δημοτικοί αστυνομικοί
• οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
• οι οδηγοί του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από την
ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:
«Τα ερωτήματα, όμως, μένουν αναπάντητα:
Πώς γίνεται τα 288 δισ. ευρώ που ήταν το
χρέος της χώρας, πριν τα μνημόνια και τη
δημοσιονομική προσαρμογή, να έγιναν ήδη
321 δισ., ενώ προηγήθηκε το PSI (κούρεμα)
κατά 107 δισ. ευρώ και οι δαπάνες του κράτους περιορίστηκαν κατά 60 και πλέον δισ.
ευρώ; Τι κράτος είναι αυτό που συνειδητά
και σχεδιασμένα φτωχαίνει και εξαθλιώνει
το λαό του, με τις πρωτόγνωρες σε μέγεθος,
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περικοπές των μισθών και των συντάξεων,
τις κλοπές των αποθεματικών των ταμείων
των εργαζόμενων, την ακύρωση των κοινωνικών παροχών, την αποδυνάμωση και απαξίωση της Δημόσιας Υγείας (ο ΕΟΠΠΥ είναι
ήδη υπερχρεωμένος και τα χρέη του διευρύνονται όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα
να προσφέρει ελάχιστα) που αδυνατεί, πλέον, να προστατέψει την Υγεία και τη ζωή του
90% των πολιτών της χώρας που την έχουν
άμεση ανάγκη, τη δρομολόγηση της συρρίκνωσης και αποδυνάμωσης της Δημόσιας
Παιδείας, που τη χρειάζεται απαραίτητα το
80% και πλέον των παιδιών του ελληνικού
λαού για να μάθουν γράμματα».
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Η ΕΑΠΣ με ανακοίνωσή της στις 15 Ιουλίου κάλεσε τα μέλη της να συμμετάσχουν παλλαϊκό
συλλαλητήριο τη Δευτέρα 15/7/2013 και ώρα
20.00 στο Σύνταγμα και την Τρίτη 16/7/2013
στην Αθήνα στην πλατεία Κλαυθμώνος στις
11:00πμ. Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση επισημαίνεται:
«Συνάδελφοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας με το σύνολο των πολιτών της εργασίας της
χώρας μας. Να διαμορφώσουμε πανεργατικό
κύμα αντίστασης στο περαιτέρω γκρέμισμα του
κράτους - πρόνοιας και της ερημοποίησης της
ζωής μας.
Η φωτιά πλέον δεν είναι στο σπίτι του γείτονά
μας, αλλά στην αυλή του σπιτιού μας.
Τώρα η ευθύνη είναι και ατομική, για μας, για το
μέλλον, για το αύριο των παιδιών μας».

κανόνες υγείας και ασφάλειας
Διανύοντας πλέον το μέσο της θερινής αντιπυρικής περιόδου, το πυροσβεστικό προσωπικό σε
όλη τη χώρα, δίνει και αυτή τη χρονιά τη δύσκολη μάχη για την προστασία της χώρας από την
πύρινη λαίλαπα. Ο αγώνας αυτός γίνεται με τις
γνωστές πλέον ελλείψεις και δυσκολίες υπό το
βάρος της δεινής οικονομικής κατάστασης που
βιώνει η πατρίδα μας, τα τελευταία μνημονιακά
χρόνια.
Πέρα όμως από τα παραπάνω, το πυροσβεστικό προσωπικό και αυτή τη χρονιά συνεχίζει
να μάχεται, και όχι δυστυχώς χωρίς απώλειες,
χωρίς να έχει ληφθεί καμία ειδική μέριμνα για
τη θεσμοθέτηση κανόνων και υγείας και ασφάλειας, αλλά ούτε καν να εφαρμόζονται σε αυτό
οι γενικοί κανόνες που έχουν νομοθετηθεί προς
τούτο. Συγκεκριμένα με το Ν.3144/2003 (ΦΕΚ

111) τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα, «νομοθετικά τουλάχιστο» υπό την προστασία του «περί
Υγιεινής και Ασφάλειας Νομοθετικού Πλαισίου».
Σύμφωνα με αυτό, διαχωρίζονται οι δράσεις
του πυροσβεστικού προσωπικού σε συνήθεις
δραστηριότητες, που γίνονται στα πυροσβεστικά καταστήματα (διαμονή, διοικητικές εργασίες,
κλπ) και δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, που γίνονται έξω από τους
χώρους των εγκαταστάσεων του ΠΣ και έχουν
να κάνουν με το κυρίως επιχειρησιακό έργο
του Πυροσβεστικού Σώματος, δραστηριότητες
με εξαιρετικά μεγάλη επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα. Η νομοθετική πρόβλεψη για τις μεν
«συνήθεις δραστηριότητες» επιτάσσει να λαμβάνονται υπόψη τα γενικά μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας, για τις δε «δραστηριότητες που
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παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες» ορίζει ότι
πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα για
την λήψη των κατάλληλων μέτρων προς άρση ή
τουλάχιστον μείωση της επικινδυνότητάς τους.
Α.Π. 3043/23-07-2013
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η ΕΑΠΣ προχώρησε σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στις 23
Ιουλίου επισημαίνοντας:
«Κύριε Υπουργέ,
Ασθμαίνοντας, μετά από τρία χρόνια ιδρύθηκε
στο ΑΠΣ η «Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας»
με αποστολή το σχεδιασμό και την εφαρμογή
ενός Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στο
οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι δραστηριότητες του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, προκειμένου να καθοριστούν κατάλληλες διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των
κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.
Μετά από δύο χρόνια, το 2008 η συγκεκριμένη
Διεύθυνση εκπόνησε σχέδιο Π.Δ. για τα μέτρα
ΥΑΕ κατά τις επιχειρήσεις (όπου διασαφηνίζεται
και το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές), το
οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, υπογράφηκε από αρμόδιους Υπουργούς,
πέρασε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά φρέναρε από την μη συνυπογραφή του από τον Υπουργό Οικονομικών,
λόγω την προξενούμενης οικονομικής επιβάρυνσης (περί τις 100.000 ευρώ).
Πέντε χρόνια μετά, ουδεμία εξέλιξη σημειώθηκε,
δείχνοντας την ξεκάθαρη περιφρόνηση της Πολιτείας στο έργο και την προσφορά του Πυροσβέστη στη χώρα μας.
Κύριε Υπουργέ,
Εκτός από την προαναφερθείσα ολιγωρία να
θεσπιστούν μέτρα για τις δραστηριότητες που
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παρουσιάζουν εγγενείς δραστηριότητες, μέχρι σήμερα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που
ισχύουν περί ΥΑΕ σύμφωνα με το Ν.3144/2003
και όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το Ν.
3850/2010 και έχουν να κάνουν με τις «συνήθεις
δραστηριότητες».
Δηλαδή παρά την επιταγή του νόμου, παραμένουν «άγνωστες λέξεις» για το Πυροσβεστικό
Σώμα :
• Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας.
• Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας.
• Η σύσταση Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης
• Η γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά
την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζομένων.
• Η τήρηση Ιατρικού Φάκελου για κάθε εργαζόμενο, που να περιέχει και το ατομικό Βιβλιάριο
Επαγγελματικού Κινδύνου, όπως η παρ.9 του
άρθρου 18 του Ν.3850/2010 ορίζει, καθώς και
κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία ή αρχείο.
Πέρα από τις όποιες προβλεπόμενες διοικητικές
και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τον
«εργοδότη» αυτό που είναι κυρίαρχο είναι η συνεχιζόμενη διαχρονική «πολιτειακή» αδιαφορία
για τη δημιουργία ενός Σύγχρονου Συστήματος
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
του Πυροσβεστικού Προσωπικού.
Οι Πυροσβέστες με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, με επαγγελματισμό και παρά τις ελλείψεις
και τη μνημονιακή ασφυξία προασπίζουν όσο
μπορούν την πολιτική προστασία της χώρας.
Χρειάζεται και η Πολιτεία όμως να πράξει το δικό
της καθήκον.
Ο ασφαλής Πυροσβέστης, θα μπορεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα να εγγυάται την Ασφάλεια αυτών των οποίων τάχθηκε να προασπίζεται».

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

παιχνίδια σε βάρος του Έλληνα πυροσβέστη
Περίεργα παιχνίδια - αριθμοσκευάσματα
στην υπηρεσία σκύλευσης του μόχθου του
Έλληνα Πυροσβέστη
Προφανώς και δεν είναι καινούριο, η επιχείρηση «κάποιων» να επενδύσουν στο σοβαρό και
ευαίσθητο τομέα της πυρόσβεσης-διάσωσης και
γενικότερα στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Οι προσπάθειες πολυποίκιλες και πολύτροπες, όπως και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν, με γνωστές μορφές και εκφάνσεις, ειδικά
στον πυροσβεστόκοσμο.
Οι προσπάθειες βέβαια δεν σταμάτησαν ούτε
τώρα την εποχή της κρίσης, μόνο που σήμερα
τροποποιούν το «μάρκετινγκ» των επιχειρήσεων τους. Την ώρα που ο Έλληνας Πυροσβέστης,
φτωχοποιημένος, από την μνημονιακή επέλαση, δίνει ένα πραγματικά σκληρό καθημερινό
αγώνα με τις φλόγες σε όλη τη χώρα, με βοηθό
τις σημαντικές ελλείψεις σε μέσα και πιστώσεις,
επιχειρείται μια ακόμη «επίθεση αριθμοσκευασμάτων» αυτή τη φορά στοχεύοντας την δήθεν
ακριβή παροχή υπηρεσιών από το Πυροσβεστικό Σώμα.
Αυτή τη φορά, επειδή ο υψηλός επαγγελματισμός των Ελλήνων Πυροσβεστών, είναι πλέον
κοινή πεποίθηση στην ελληνική κοινωνία, επιχειρείται να παρουσιαστεί ως υψηλό κόστος των
υπηρεσιών αυτών. Έτσι λοιπόν μεσούσης της
αντιπυρικής περιόδου, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που με «μαγική λογιστική» υπολόγισαν
το κόστος ανά συμβάν, το ποσό που θα κέρδιζε το κράτος αν καταργείτο το Πυροσβεστικό
Σώμα, ο μισθός του Πυροσβέστη και ως κερασάκι ακολούθησε και η σύγκριση του ελληνικού

συστήματος πυρόσβεσης με τα αντίστοιχα της
Βόρειας Ευρώπης.
Επειδή όμως τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας είναι εξαιρετικά σοβαρά, ειδικά στη
χώρα μας, μετά από την σφοδρότητα των καταστροφών που έχουμε βιώσει, δεν μπορεί να γίνεται πλέον επιτρεπτό, σε «ανεύθυνους» και πιθανόν εκπροσώπους αγνώστων συμφερόντων
και διαθέσεων να δημιουργούν ομιχλώδες τοπίο
πάνω στο μόχθο του Έλληνα Πυροσβέστη. Και
αν πρέπει να παρατεθούν αριθμοί στην Ελληνική κοινωνία, αυτοί είναι τα επίσημα στοιχεία από
τη δράση των Ελλήνων Πυροσβεστών.
Ενόψει των παραπάνω η ΕΑΠΣ με δημόσια παρέμβασή της επεσήμανε στις 26/8/2013:
«Ενδεικτικά για το 2012, το Πυροσβεστικό Σώμα
επιχείρησε σε 62.102 συμβάντα σε όλη την
χώρα, τόσο πυρόσβεσης όσο και παροχής βοηθείας στους συμπολίτες μας. Από την επέμβαση των Πυροσβεστών διασώθηκαν περιουσιακά
αγαθά που η αξία τους ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το μείζον όμως και ανυπολόγιστο είναι ο αριθμός των 11.126 συνανθρώπων
μας στους οποίους παρασχέθηκε βοήθεια για
την διακινδύνευση της ζωής τους.
Αναφορικά με τη σύγκριση της δραστηριότητας του Π.Σ. στην Ελλάδα και στις βόρειες χώρες της Ε.Ε. μια απλή ματιά στη στατιστική των
αριθμών συμβάντων, του είδους τους, αλλά και
της γεωγραφικής και κλιματολογικής ιδιαιτερότητας τους, δείχνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια
σύγκρισης «μήλων και ψαριών».
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο «εξαιρετικά καλοπληρωμένος» Έλληνας Πυροσβέστης
με τον βασικό μισθό των 717,50, αποτελεί
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μοναδικό ευρωπαϊκό φαινόμενο, ο οποίος εκτελεί ένα οκτάωρο επί αμοιβή και άλλα δύο εθελοντικά, καθώς από την στιγμή της πρόσληψής
του μέχρι και την συνταξιοδότησή του – αν προλάβει - υποχρεούται 24 ώρες το 24ωρο να παράσχει τις υπηρεσίες του όταν κληθεί από την

Υπηρεσία. Ο δημόσιος χαρακτήρας της πολιτικής προστασίας αποτελεί ύψιστη υποχρέωση
του κοινωνικού κράτους στους κατοίκους της
χώρας μας. Και είναι καθήκον μας να τον προστατέψουμε».

τιμούμε τους ήρωες του Πυροσβεστικού Σώματος
Τιμήσαμε και φέτος τα παλικάρια μας, τους συνάδελφους που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη
με τις πύρινες φλόγες, τον Ιούλιο του 1998 στον
Καρέα. Η 22α Ιουλίου αποτελεί μία ακόμα μέρα
μνήμης για το πυροσβεστικό προσωπικό που
σήμερα, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου δίνει τον αγώνα για την προστασία του πολύτιμου
φυσικού πλούτου της πατρίδας μας. Το μέλος
του ΔΣ της ΕΑΠΣ Ν. Τσόγκας κατέθεσε στέφανο
τιμής στο μνημείο των πεσόντων συναδέλφων.

συμπληρωματικά εκκαθαριστικά μισθοδοσίας
Μετά την υποβολή πολλών ερωτημάτων σχετικά
με την έκδοση συμπληρωματικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τις αναδρομικές μειώσεις
του εισοδήματός μας το 2012 (Αυγούστου - Δεκέμβριου) η ΕΑΠΣ απεύθυνε σχετικό ερώτημα
στον αρμόδιο κλάδο του ΑΠΣ.
Στις 23 Ιουλίου η ΕΑΠΣ ενημερώθηκε, μετά από
οδηγία της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Οικονομικού Υπουργείου προς το ΑΠΣ ότι θα πρέπει να
εκδοθούν συμπληρωματικές βεβαιώσεις που να
συμπεριλαμβάνουν το συνολικό ποσό που μας
παρακρατήθηκε για τις αναδρομικές κρατήσεις
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από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο του
2012, σύμφωνα με τις επιταγές του 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Τα πιο πάνω συμπληρωματικά εκκαθαριστικά, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΣ θα
εκδοθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Στις 30 Ιουλίου με νέα παρέμβαση της ΕΑΠΣ,
μετά από την καθυστέρηση έκδοσή των σημειωμάτων, το ΑΠΣ ανάρτησε στο ps.net σχετική
εφαρμογή, στην οποία εμφαίνονται τα σχετικά
ποσά των συναδέλφων, όπως θα αναγράφονται
στα υπό έκδοση σημειώματα.
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κοινή μαχητική δράση των ενστόλων
Στις 28 Αυγούστου 2013 τα σωματεία των Σωμάτων Ασφαλείας απέστειλαν επιστολή προς
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αντώνη ΣΑΜΑΡΑ:
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αγωνιώντας για
το μέλλον των Σωμάτων Ασφαλείας, ως Οργανισμών επιφορτισμένων με τη διασφάλιση της
ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνικής ειρήνης, απευθύνεται σε σας ως Πρωθυπουργό της
Χώρας, σε μια ύστατη προσπάθεια καθησυχασμού τόσο των ενστόλων όσο και των ίδιων των
συμπολιτών μας που αγωνιούν το ίδιο με μας
για το αύριο.
Αναγνωρίζοντας τη δεινή οικονομική θέση στην
οποία έχει περιέλθει η χώρα και ο ελληνικός
λαός, από την πρώτη στιγμή του σχηματισμού
της κυβέρνησης, αναμέναμε την εκπλήρωση
των προεκλογικών σας δεσμεύσεων, αποτρέποντας περαιτέρω οικονομικές περικοπές στη
λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και
αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα της εργασίας των Αστυνομικών, των Λιμενικών και των
Πυροσβεστών, όπως ειδικά είχατε δεσμευτεί και
κατά τη συνάντησή μας στα γραφεία της Νέας
Δημοκρατίας, στις 13 Μαρτίου 2012.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ουδείς αμφιβάλλει ότι τα Σώματα Ασφαλείας και
οι υπηρετούντες σε αυτά, προσφέρουν τα μέγιστα στην ελληνική κοινωνία, καίτοι έχουν να
αντιμετωπίσουν πολύ πιο οξυμένα προβλήματα,
νέες απειλές και προκλήσεις, μια συνολική αβεβαιότητα εν τέλει, για το υπηρεσιακό και το οικογενειακό τους μέλλον. Στο διάγγελμά σας προς
τον ελληνικό λαό την 17-07-2013, ανακοινώσατε

ότι δεν θα εφαρμοστούν μέτρα που έχουν ψηφιστεί στο μνημόνιο για το 2014 κι έτσι δε θα γίνει
νέα μείωση στις συντάξεις και τους μισθούς των
στρατιωτικών. Γνωρίζουμε, όμως, ότι προγραμματίζονται νέες περικοπές των λειτουργικών δαπανών και παράλληλα διατηρούνται αναλλοίωτες οι διατάξεις που απορρέουν από τον Νόμο
4093/2012, για τη θέσπιση νέου μισθολογίου με
περαιτέρω μειώσεις κατά 88,2 εκατ. € σε όσους
υπηρετούν και κατά 161,8 εκατ. € στους συνταξιούχους.
Επειδή όλα αυτά τροφοδοτούν την αγωνία του
ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας και λειτουργούν αρνητικά στην όποια προσπάθεια για διατήρηση του αξιόμαχού τους,
παρά τα προβλήματα και τις τρομερές ελλείψεις
σε υλικοτεχνική υποδομή και μέσα, παρακαλούμε όπως έχουμε άμεσα μια συνάντηση μαζί σας,
προκειμένου τύχουμε δια ζώσης των τοποθετήσεών σας επί των προαναφερόμενων προβληματισμών και ανησυχιών μας.»
Στις την 28 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη των προεδρείων και εκφράστηκε
η αγωνία του συνδικαλιστικού κινήματος για το
μέλλον των Σωμάτων Ασφαλείας, ως Οργανισμών επιφορτισμένων με την κατοχύρωση της
ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνικής ειρήνης και εκτιμήθηκε ότι η συντεταγμένη Πολιτεία
και ειδικά η Κυβέρνηση, παρά τους αγώνες μας
που τυγχάνουν της καθολικής στήριξή τους από
την ελληνική κοινωνία, δεν έχει προβεί ακόμα σε
αναθεώρηση της ακολουθητέας από αυτήν πολιτικής στον τομέα των περικοπών των λειτουργικών και μισθολογικών δαπανών της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και
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του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στη σύσκεψη επισημάνθηκε επίσης η
κρισιμότητα της περιόδου που διανύει η χώρα,
καθώς και η σημαντικότητα της αποστολής των
Σωμάτων Ασφαλείας. Τονίστηκε δε ότι εκ μέρους της Κυβέρνησης δεν έχει υλοποιηθεί ούτε
και αυτή ακόμα η δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού για την επικινδυνότητα της εργασίας μας, όπως αυτή κατατέθηκε κατά την συνάντησή μας, το Μάρτιο του 2012 στα γραφεία
της Νέας Δημοκρατίας, καίτοι ουδείς αμφιβάλλει
ότι οι ένστολοι αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, προσφέρουν τα μέγιστα στην ελληνική
κοινωνία, αντιμετωπίζοντας πολύ πιο οξυμμένα
προβλήματα, νέες απειλές και προκλήσεις, μια
συνολική αβεβαιότητα εν τέλει, για το υπηρεσιακό και το οικογενειακό τους μέλλον.
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 29 Αυγούστου χαρακτηριστικά σημειώνεται: «Με πλήρη
συναίσθηση του συνδικαλιστικού μας ρόλου και
σε μια περίοδο που επιχειρείται συστηματικά
η συκοφάντηση των συνδικαλιστικών αγώνων
των εργαζομένων, τα προεδρεία των έξι Ομοσπονδιών, μετά και το πέρας των σημερινών διεργασιών των συλλογικών τους οργάνων, είναι
υποχρεωμένα να εξαγγείλουν την έναρξη σειράς
ένστολων πανελλαδικών κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από τη Θεσσαλονίκη με αφορμή
τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Παρασκευής 6/9/2013 και
ώρα 17:00.
Η μαζική συμμετοχή και η δυναμική έκφραση
της αγωνίας που διακατέχει το σύνολο των ενστόλων για τη συνεχιζόμενη απαξίωσή τους, θα
αποτελέσει εκ μέρους του συνδικαλιστικού μας
κινήματος τη δέουσα απάντηση σε όσους εξακολουθούν να τους αντιμετωπίζουν ως αριθμούς
και όχι ως Ανθρώπους με υποχρεώσεις και δι-
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καιώματα.
Να πληρώσουν, επιτέλους, αυτοί που προκάλεσαν την κρίση!
Αγωνιζόμαστε ενάντια στην οπισθοδρόμηση,
στην απαξίωση και την παρακμή!
Απαιτούμε αξιοπρεπή προσωπική και υπηρεσιακή διαβίωση για σύγχρονα
και αποτελεσματικά Σώματα Ασφαλείας!»
Στις 2 Σεπτεμβρίου εκδίδεται αγωνιστική κοινή
ανακοίνωση ενόψει της κινητοποίησης της ΔΕΘ:
«Μετρούν τη δύναμή μας, θα λάβουν την απάντηση!»
Συναδέλφισσα - Συνάδελφε,
Την προσεχή Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013
και ώρα 17:00, ο αγωνιστικός παλμός του ενωμένου μετώπου των Αστυνομικών, των Λιμενικών και των Πυροσβεστών, αυτού που τρόμαξε

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

τους κυβερνώντες πριν ένα χρόνο με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μας στην
Αθήνα, θα ακουστεί και πάλι, αυτή τη φορά στη
Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης.
Η υπομονή που μας ζητήθηκε να επιδείξουμε
έχει εξανεμισθεί υπό το βάρος της υπηρεσιακής
και προσωπικής ανασφάλειας, της ανέχειας, της
κατάρρευσης του συστήματος υγείας και περίθαλψης, των υπηρεσιακών και συνδικαλιστικών
διώξεων, των καθημερινών υπηρεσιακών προβλημάτων και των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων της Υπηρεσίας.
Αντιμετωπίζοντάς μας ως αριθμούς και όχι ως
ανθρώπους με υποχρεώσεις και δικαιώματα,
πετσόκοψαν τους μισθούς μας σχεδόν στο μισό,
ρήμαξαν τα ασφαλιστικά μας Ταμεία, έβαλαν
χέρι στον ερανικό λογαριασμό για τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους και τις οικογένειες των
θυμάτων εν ώρα καθήκοντος, ενώ έχουν απαίτηση να λειτουργήσουμε τις Υπηρεσίες ακόμα
και με δικά μας έξοδα!
Με τους σθεναρούς αγώνες μας, μέχρι στιγμής,
γνωρίζετε ότι δεν έχουν ισχύσει ακόμα οι ψηφισμένες νέες περικοπές για το 2014, ύψους 88,2
εκατ. € σε όσους υπηρετούν και κατά 161,8 εκατ

€ στους συνταξιούχους. Οι τροϊκανοί επανέρχονται όμως δριμύτεροι κι εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση να τους δείξουμε την αξία μας: Τιμώντας
την στολή του Έλληνα Αστυνομικού – Πυροσβέστη - Λιμενικού, οφείλουμε να δώσουμε δυναμικό παρών στο προσκλητήριο της Ομοσπονδίας
και να βροντοφωνάξουμε από τη Θεσσαλονίκη
να απευθυνθούν στους λυμεώνες της χώρας και
όχι στους σκληρά εργαζόμενους.
Συναδέλφισσα - Συνάδελφε,
Ειδικά εσύ που εκφράζεις την οργή και την αγανάκτησή σου μακριά από τις αγωνιστικές μας
γραμμές, συνειδητοποίησε ότι ΤΩΡΑ σε χρειάζεται περισσότερο από ποτέ το συνδικαλιστικό
μας κίνημα. Απάντησε σε αυτούς που σε θεωρούν «νούμερο», «μπάτσο» και ότι άλλο αισχρό
χαρακτηρισμό χρησιμοποιούν κάθε φορά για να
σε απαξιώσουν, ότι είσαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ με αρχές
και αξίες, ιδανικά και οράματα. Μην επιτρέψεις
σε κανέναν να υπολογίζει τη συμμετοχή σου στη
διαδήλωση με «διαδηλώμετρα», στρέφοντας
τελικά την όποια δικαιολογημένη ή μη απουσία
σου εναντίον όλων μας.
Είμαστε δυνατοί, είμαστε χιλιάδες.
Μπορούμε να τους σταματήσουμε!
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς».
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να σβήσουμε την πυρκαγιά που καίει τη ζωή μας
Η ΕΑΠΣ σε κοινό μέτωπο με τα σωματεία των
ένστολων των ΣΑ και ΕΔ κάλεσε τα μέλη της να
συμμετάσχουν στην ένστολη κινητοποίηση της
ΔΕΘ:
«Συνάδελφοι
Τρία χρόνια «αδιέξοδης μνημονιακής πολιτικής»
στην πατρίδα μας, συσσώρευσαν δεινά και ανείπωτη δυστυχία στους πολίτες της.
Τρία χρόνια αδιέξοδης πολιτικής που αφανίζει
τη ζωή των μη προνομιούχων αυτής της χώρας,
ξεπουλά την «εθνική περιουσία», υποθηκεύει το
μέλλον των επόμενων γενιών. Φόροι, χαράτσια,
απολύσεις, ανεργία, περικοπές κοινωνικών αγαθών, βαθιά ύφεση, είναι τα συστατικά της πολιτικής που εφαρμόζουν οι ντόπιοι διαχειριστές της
κρίσης, που ταυτόχρονα είναι και οι δημιουργοί
της.
Κρίση που χρωματίζεται καθημερινά από το
αίμα των απελπισμένων αυτόχειρων, το δάκρυ
και τον πόνο των ανέργων, των απολυμένων,
των αποκλεισμένων από την κατανομή του εθνικού πλούτου.
Κρίση που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και
τους πλούσιους πλουσιότερους. Κρίση που είναι ο παράδεισος για τους αγύρτες - κερδοσκόπους των αγορών, τους διεθνείς τοκογλύφους,
τους μερκελιστές ευροκαθοδηγητές.
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Κρίση που τη βιώνουμε βαθύτερα εμείς οι Πυροσβέστες, οι παρίες του δημοσίου τομέα.
Από τους χαμηλότερα αμειβόμενους σε σχέση
με την παρεχόμενη εργασία, του Δημοσίου προ
της κρίσεως, τοποθετηθήκαμε στην μνημονιακή
προκρούστεια κλίνη και περικόπηκε άγρια το
φτωχοκάματό μας. Και όλα αυτά στην υπηρεσία
μιας πολιτικής που δήθεν θα ήταν η σωτηρία για
τον τόπο. Σε μια πολιτική που θα οδηγούσε με
ασφάλεια τη χώρα έξω από την «κρίση».
Δυστυχώς η συνταγή ήταν λανθασμένη από την
αρχή. Τα αλλεπάλληλα μνημόνια αποδείχτηκαν
αποτυχημένα, καθώς ουδεμία προοπτική ανάπτυξης αχνοφαίνεται. Το μόνο που φαίνεται είναι
η ραγδαία επιδείνωση της ζωής μας, η στόχευση της απόλυτης φτωχοποίησης, η υποθήκευση
της πατρίδας μας, αλλά το χειρότερο της ίδιας
της ζωή μας.
Η λύση είναι στα χέρια μας. Ο πανίσχυρος και
κυρίαρχος λαός της περήφανης πατρίδας μας,
μπορεί αν σηκωθεί να ανατρέψει τα σχέδια των
κερδοσκόπων και σταυρωτήδων του.
Ας δώσουμε ένα μήνυμα στην Θεσσαλονίκη την
Παρασκευή 6/9/2013 στις 17.00 στο Λευκό Πύργο. Σε μια συγκέντρωση - προσκλητήριο για το
ένστολο προσωπικό της πατρίδας μας».
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συνάντηση των ενστόλων με το ΣΥΡΙΖΑ
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών και των πρωτοβαθμίων τοπικών Ενώσεων στη Μακεδονία,
των Αστυνομικών, Λιμενικών και Πυροσβεστών
συναντήθηκαν την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου
με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη
από τους βουλευτές Δημήτρη Τσουκαλά, Γιάννη Αμανατίδη, Λίτσα Αμμανατίδου - Πασχαλίδου
και Αλέξη Μητρόπουλο, τον Συντονιστή του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ Τάσο Μαυρόπουλο, καθώς και στελέχη του κόμματος. στα
γραφεία του κόμματος στην Θεσσαλονίκη.
Κατά τη συνάντηση αναπτύχθηκαν οι θέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι ένστολοι, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής
πολιτικής. Οι εκπρόσωποι των ενστόλων τόνισαν πως ο αγώνας που δίνουν δεν είναι συντε-

χνιακός αλλά πολιτικός και πως τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, στρέφονται προς τους πολίτες. Ανέφεραν ακόμη πως είναι θετική η προσέγγιση με την Αριστερά, σπάζοντας έτσι ένα
ταμπού δεκαετιών και από τις δύο πλευρές.
Κοινή ήταν η διαπίστωση , πως οι ένστολοι αποτελούν κομμάτι του ελληνικού λαού και πως δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται η αστυνομία για την
καταστολή των λαϊκών αγώνων.
Την ΕΑΠΣ στη συνάντηση εκπροσώπησαν ο
Γενικός Γραμματέας Τάσος Μανιάτης το μέλος του ΔΣ Δημ. Σιμιτζής και ο Περιφερειακός
Εκπρόσωπος Κεντρικής Μακεδονίας Χαρ. Παπαδόπουλος, οι οποίοι έθεσαν και τα ιδιαίτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό προσωπικό.

δώσαμε το δυναμικό μας παρών στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή στις 6 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, οι ένστολοι συνάδελφοι των
Σωμάτων Ασφαλείας, από όλη τη χώρα, δώσαν
το δικό τους συνδικαλιστικό μήνυμα, προς τους
πολιτικούς διαχειριστές της πατρίδας μας, πως
δεν μπορεί να γίνει ανεκτό πλέον, παραπέρα
περικοπή στο φτωχοκάματο του προσωπικού,
αλλά και περικοπές στους επαγγελματικούς
τους φορείς.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΔΣ της
ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης, μετέφερε την φωνή
αγωνίας και αγανάκτησης των στελεχών του
Π.Σ. επισημαίνοντας οτι “τρία χρόνια τώρα
βλέπουν τα γεράκαι των αγορών, τους τοκογλύφους και τους μερκελιστές της Ευρώπης
να έχουν εφορμήσει στην πατρίδα μας, ρου-
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φώντας το αίμα του λαού μας. Πρώτιστα στοχοποίησαν το ένστολο προσωπικό, με τεράστιες περικοπές τόσο στο εισόδημα, όσο και
στα λειτουργικά των Σωμάτων.
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Ο πατριωτισμός των συναδέλφων και ο υψηλός επαγγελματισμός ήταν αυτός που όλα
αυτά τα χρόνια συγκράτησε σε ένα ανεκτό
επίπεδο την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και πολιτικής προστασίας της χώρας. Το
ένστολο προσωπικό όμως σήμερα είναι στα
όρια του, δεν μπορεί να δεχτεί άλλες περικοπές. Και όπως ξέρει να μάχεται στην καθημερινότητα με τον κίνδυνο της δουλειάς του,
ξέρει να μάχεται και για την καθημερινότητα
της ζωή του. Ο αγώνας συνεχίζεται...”
Στην συγκέντρωση παραβρέθηκαν βουλευτές
και εκπρόσωποι από τα κόμματα και συνδικαλιστικούς φορείς, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος της πόλης. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης ξεκίνησε πορεία, που πέρασε από τα
γραφεία των κομμάτων στην πόλη, όπου και
τους επιδόθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας από
τους Προέδρους, ενώ η κατάληξη ήταν στο κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης όπου
και υπήρχε συνάντηση με τον Υπουργό, όπου
και του επιδόθηκε το σχετικό ψήφισμα, προκειμένου να το μεταφέρει στον κ Πρωθυπουργό.
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ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί, ανταποκρινόμενοι στο αγωνιστικό προσκλητήριο των Ομοσπονδιών μας, συγκεντρωθήκαμε σήμερα 6
Σεπτεμβρίου 2013 εδώ στο Λευκό Πύργο και με αφορμή την αυριανή έλευση
του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στέλνουμε στην Κυβέρνηση και στους εκπροσώπους της
Τρόικας στην Ελλάδα, ένα ξεκάθαρο μήνυμα:
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα απορρίπτει την πολιτική των περικοπών, της
συνεχιζόμενης φτωχοποίησης των ενστόλων και της απαξίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους συμπολίτες μας.
Τα οικονομικά μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και τρία χρόνια, αλλά και αυτά
που έχουν ψηφιστεί για τα επόμενα χρόνια, όπως αποδείχθηκε στην πράξη,
δεν οδηγούν στην έξοδο από την οικονομική κρίση, παράγουν ύφεση, ανεργία,
αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, ανασφάλεια, εγκληματικότητα και κοινωνικές εκρήξεις. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της πολιτικής των
μνημονίων και της τρόικας, επιζητώντας μια εθνική οικονομική πολιτική που θα
βάζει πέρα και πάνω από τα κέρδη των τραπεζών τον Άνθρωπο, ως αναπόσπαστο στοιχείο της όποιας αναπτυξιακής πολιτικής στη Χώρα μας.
Καλούμε τους κυβερνώντες, να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι και των
χιλιάδων Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών, αναγνωρίζοντας το δίκαιο
του αγώνα μας και ορθώνοντας επιτέλους το ανάστημά τους σε όσους επιβάλλουν με δικτατορικούς όρους τον τρόπο διάσωσης της Χώρας μας.
Εμείς, δεν λησμονούμε ούτε τα «ισοδύναμα μέτρα», ούτε τη «λάθος συνταγή»
ούτε την αναγκαιότητα της αναγνώρισης της εργασίας μας ως επικίνδυνης και
ανθυγιεινής. Βιώνουμε καθημερινά τα οξυμένα προβλήματα στις Υπηρεσίες,
προσπαθούμε να θωρακίσουμε τις οικογένειές μας από την ανασφάλεια και
την αβεβαιότητα για το αύριο και στην προσπάθειά μας αυτή απαιτούμε από
την Κυβέρνηση και τους συναρμόδιους Υπουργούς της εμπράκτως να επιδείξουν το ενδιαφέρον τους.
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Απαιτούμε εδώ και τώρα:
- Άρση των προγραμματισμένων περικοπών των λειτουργικών και μισθολογικών δαπανών με παράλληλη έναρξη αποκατάστασης των αδικιών.
- Αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας.
- Θεσμικές αλλαγές που θα αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και
δράση των Σωμάτων Ασφαλείας.
Βροντοφωνάζουμε:
- Όχι στην οπισθοδρόμηση και στις συνδικαλιστικές διώξεις.
- Ναι σε μια πολιτική που θα θωρακίζει τον ένστολο από τους επαγγελματικούς
κινδύνους και που δεν θα τον φέρνει αντιμέτωπο με το λοιπό συνδικαλιστικό
κίνημα και τους κοινωνικούς αγώνες των συμπολιτών μας.
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με νέες κινητοποιήσεις, γνωρίζοντας ότι η δύναμή μας δεν μπορεί να καταγραφεί αριθμητικά.
Είναι πολλαπλώς υπολογίσιμη και ως τέτοια λογίζεται από τους κυβερνώντες,
όσο κι αν προσπαθούν να υποβαθμίσουν και να δυσφημίσουν τις αγωνιστικές
μας προσπάθειες, μετρώντας και ξαναμετρώντας ποιοι και πώς συμμετέχουν
στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μας.
Η δυναμική του αγώνα μας είναι πασιφανής και πανθομολογούμενη. Τρομάζει
τους κυβερνώντες και γι’ αυτό άλλωστε αναζητούν τρόπους αιφνιδιασμού μας,
μεταθέτοντας στο μέλλον την εφαρμογή των ψηφισμένων νέων μισθολογικών
περικοπών, των μειώσεων σε συντάξεις και εφάπαξ.
Είμαστε εδώ, ενωμένοι δυνατοί και συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά και πιο
δυναμικά για να αποτρέψουμε οριστικά τη συνέχιση αυτής της επιζήμιας για
όλους μας πολιτικής.
Καλή συνάντηση αύριο στο πανεργατικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στο Άγαλμα Βενιζέλου και όλοι μαζί ραντεβού στην Αθήνα λίαν προσεχώς!
Το παρόν Ψήφισμα να επιδοθεί στον Πρωθυπουργό και στα Πολιτικά Κόμματα
της Χώρας.
Ο αγώνας συνεχίζεται!
						
Θεσσαλονίκη 06-09-2013
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συναντήσεις της ΕΑΠΣ στη Θεσσαλονίκη
Στα πλαίσια των δράσεων του ΔΣ της ΕΑΠΣ στην
Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
με τα προεδρεία των τοπικών σωματείων των
συναδέλφων, καθώς και με τον Διοικητή της 2ης
ΕΜΑΚ Αρχιπύραρχο κ. Στάμο, τον Διοικητή της
ΔΠΥ Θεσσαλονίκης Αρχιπύραρχο κ. Σταματόπουλο, τον Διοικητή ΠΔΠΥ Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγο κ. Παυλίδη και τον Γενικό Επιθεωρητή ΠΥ Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ.
Καραλιά. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν τα ειδικότερα προβλήματα του προσωπικού αλλά και
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της περιοχής.

εμπρηστές στα «όρια της πυρόσβεσης»
Του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη
Σε ένα πυροσβεστικό βιβλιαράκι του 1981, σχετικό με την ανίχνευση των στοιχείων των εμπρησμών, αναγράφει: “...ενίοτε τα ανώμαλα αυτά
άτομα (πυρομανείς και εμπρηστές) είναι δυνατόν να παράσχουν βοήθεια εις την Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά την κατάσβεση της πυρκαιάς
και δι αυτής ή ετέρων πράξεων προκαλούν την
προσοχήν προς αυτούς.”
Είκοσι χρόνια αργότερα το 2001 σε έκδοση του
ΑΠΣ για την “εγκληματολογική προσέγγιση των
εμπρηστών” ο τότε Διευθυντής της ΔΑΕΕ, Α.
Γκουρμπάτσης διατυπώνει την άποψη: “ ...βέβαια δεν είναι σπάνιες και οι περιπτώσεις που
προκαλεί (ο πυρομανής) πυρκαγιά, για να εμφανιστεί στην καταστολή της, ως εθελοντής πυροσβέστης, που συντελεί σε αυτή, επιδιώκοντας
την κοινωνική του καταξίωση, ή την πρόσληψή
του στο Πυροσβεστικό Σώμα...”

Σε σχετική μελέτη του ιδίου, το 2003, σχετικά με
το προφιλ του εμπρηστή την περίοδο 2000-2002
προκύπτει ότι το 1,6% των εμπρηστών, επαγγελματικά δραστηριοποιούνται ως εποχικοί πυροσβέστες. (το δείγμα ήταν τα άτομα στα οποία
απαγγέλθηκε η κατηγορία του εμπρησμού από
πρόθεση).
Επίσης χαρακτηριστικό είναι αυτά που σημειώνει
γιά το ίδιο θέμα η ψυχολόγος Γιώτα Ταμτάμη, σε
άρθρο της στο www.lesvosreport.gr, σχετικά με
την ψυχολογία του εμπρηστή:” Στη βιβλιογραφία
αναφέρονται εμπρηστές σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς όπως για παράδειγμα αυτούς
της ανάπτυξης γης, στον ασφαλιστικό κλάδο,
στην ενοικίαση εξοπλισμού πυρόσβεσης, κυνηγούς ή πυροσβέστες. Αναφέρεται η περίπτωση
υψηλόβαθμου Ισπανού πυροσβέστη που πριν
λίγα χρόνια βρέθηκε ένοχος εμπρησμών που
σάρωσαν καταστροφικά την Ισπανία και Πορτογαλία και οποίος έδρασε λόγω προβλημάτων
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μετάθεσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς των
εγκληματιών, μπορεί να βοηθά τους πυροσβέστες, τους ανακριτές και άλλους αρμόδιους να
διαλευκάνουν τα εγκλήματα εμπρησμού.”
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που περιγράφει ο επίτιμος Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Υποστράτηγος ε.α. Νίκος Διαμαντής για την περίπτωση
“εθελοντή - φίλου της Πυροσβεστικής” που συνέλαβε ο ίδιος όταν υπηρετούσε στο Ανακριτικό
τμήμα της ΔΠΥ Αθηνών στο τέλος της δεκαετίας
του ‘80. Συγκεκριμένα υπήρχε μια σειρά πυρκαγιών στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε εγκαταλελειμμένα σπίτια ή σε υπόγεια πολυκατοικιών,
χωρίς άλλη σύνδεση μεταξύ τους. Μετά από παρατήρηση των παρευρισκομένων στα συμβάντα
και αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων, εντοπίστηκε ότι υπεύθυνος για τις πυρκαγιές ήταν
νεαρό άτομο, με “ιδιαίτερο ψυχισμό”, το οποίο
αρέσκονταν να πηγαίνει στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Αθηνών (ιδιαίτερα στον 1ο
και 2ο), να κάνει θελήματα στους Πυροσβέστες
και να υποδύεται τον εθελοντή Πυροσβέστη.
Το άτομο αυτό τελικά συνελήφθη μετά από δύο
πυρκαγιές (με διαφορά μιας μέρας) που έβαλε
στο ίδιο ακατοίκητο κτίριο στο κέντρο της πόλης,
στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Ακουμινάτου. Κατά την απολογία του ομολόγησε και άλλες πυρκαγιές και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε
ότι εάν συνέβαινε πυρκαγιά σε χρόνο που ήταν
σε κάποιο Πυροσβεστικό Σταθμό, ακολουθούσε την πυροσβεστική έξοδο, υποδύονταν τον
εθελοντή πυροσβέστη και ικανοποιούσε τον
ψυχισμό του. Εάν δεν υπήρχε συμβάν έφευγε
από το Σταθμό, πήγαινε σε κάποιο ακατοίκητο,
έβαζε φωτιά, περίμενε να έρθουν τα πυροσβεστικά και επειδή ήταν γνωστός στους Πυροσβέστες, έκανε τον Πυροσβέστη ικανοποιώντας
τον ψυχισμό του. Στις 6 Ιουλίου του 2013 μια
μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε περισσότερα από
500.000 δολάρια ζημιά στη Κεντρική Βιβλιοθήκη

23

στο Brooksville στη Φλόριντα. Οι Πυροσβέστες
που έσπευσαν στο συμβάν, παρατήρησαν έναν
άνδρα (Joseph Michael Brannen) που φορούσε
στολή πυρκαγιάς, ίδια με τη δική τους.
Όταν τον ρώτησαν γιά τη στολή του, τους είπε
ότι την είχε αγοράσει μέσω eBay και ότι ήθελε
να γίνει εθελοντής πυροσβέστης. Το γεγονός κίνησε την υποψία στους αρμόδιους του ανακριτικού της Πυροσβεστικής και στην κατάθεση που
κλήθηκε να δώσει δήλωσες ότι άκουσε για το
συμβάν από τον ασύρματο που είχε και έτρεξε
στον τόπο για να βοηθήσει τους Πυροσβέστες
στην κατάσβεση. Τελικά όμως στην ανάκριση,
ομολόγησε ότι ο ίδιος έβαλε τη φωτιά δίνοντας
και όλες τις λεπτομέρειες για την πράξη του. Η
εν συνεχεία έρευνα έδειξε ότι ο 18χρονος, στη
σελίδα του στο Facebook είχε φωτογραφία με
πυροσβεστική στολή και δήλωνε ότι απασχολείται στην Rescue Hillsborough County Fire.
Στην Αμερική το πρόβλημα με τους “Πυροσβέστες εμπρηστές” είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο.
Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Εθελοντών
Πυροσβεστών των ΗΠΑ (NVFC), το πρόβλημα των Πυροσβεστών εμπρηστών εμφανίζεται
σε όλη τη χώρα, και το νούμερο αναφέρεται σε
ένα αριθμό 100 περίπου ατόμων, αυτής της κατηγορίας που συλλαμβάνονται κάθε χρόνο. Στο
σύνολο αυτό περιλαμβάνονται εθελοντές, εποχικοί, αλλά και επαγγελματίες πυροσβέστες. Στη
σχετική μελέτη που εκπονήθηκε για το θέμα,
αναφέρεται ότι το ζήτημα είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα των Π.Υ. σε όλη την Αμερική και
για αυτό συστήθηκε μια ειδική ομάδα εργασίας,
με μέλη αξιωματικούς, νομικούς, πανεπιστημιακούς και κυβερνητικά στελέχη προκειμένου να
ερευνηθεί το πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί.
Το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα με βίντεο που
κάνει το γύρω των ΜΜΕ όπου φαίνεται Ιταλός
Εποχικός Πυροσβέστης να βάζει φωτιά σε ξερά
χόρτα .
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η μνήμη του τρόμου των ασύμμετρων απειλών
11 Σεπτέμβρη 2011, η διεθνής κοινότητα βλέπει
On line μπροστά στα μάτια της, πως ο τρόμος
από την τρομοκρατία μπορεί να κτυπήσει το κέντρο, τον πυρήνα της καθημερινότητας, και μάλιστα στο κέντρο μιας παγκόσμιας υπερδύναμης, των ΗΠΑ. Ειδικά για τα στελέχη ασφαλείας
και της πολιτικής προστασίας το χτύπημα στους
δίδυμους πύργους του παγκόσμιου εμπορίου
στο Μανχάταν, δείχνει το μέγεθος της τρωτότητας, του μέχρι τότε σχεδιασμού και εισάγεται
με τρομακτικό τρόπο η έννοια της ασύμμετρης
απειλής.
Η διαχείριση τέτοιων κρίσιμων καταστάσεων
έδειξε την ανάγκη της συνολικής διαφοροποίησης της οπτικής για τα ζητήματα ασφάλειας.
Το συγκεκριμένο χτύπημα έδειξε ότι πρέπει να
υπάρξει διεύρυνση του τι σημαίνει κρίσιμη υποδομή σε μια χώρα και την ανάγκη εκπόνησης
ενός πλέον πολυσύνθετου σχεδίου προστασίας
και επέμβασης. Σε αυτό τον γενικό σχεδιασμό
ασφάλειας - πολιτικής προστασίας, σαφώς και
θα πρέπει να είναι ενταγμένες και οι πυρκαγιές
(αστικές - δασικές) που η εξέλιξή τους, προκαλούν δυσανάλογη - ασύμμετρη καταστροφή -

πέρα από την ίδια την καθ αυτό ζημιά από την
πυρκαγιά, σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό
επίπεδο. Σαφώς και η αντιμετώπιση της “πολεμικής εγκληματικότητας” ειδικά στην στον αστικό ιστό, δεν μπορεί να είναι εύκολη υπόθεση.
Ειδικά στο ζήτημα του εμπρησμού, σαφώς και
η πραγματικότητα έχει δείξει ότι αποτελεί και
μέθοδο “πολεμικής τακτικής”. Αυτό και σαφώς
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις αντίστοιχες
πυροσβεστικές επιχειρήσεις, μιας και αυτό το
στοιχείο, τις καταστά πολύ πιο πολυσύνθετες
και σαφώς πιο επικίνδυνες.

ρεκόρ βορείων ανέμων αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο
Στα πλαίσια της θερινής αντιπυρικής περιόδου,
ένας από τους βασικούς παράγοντες που εξετάζονται, και συμμετέχουν στον χαρακτηρισμό της
ημερήσιας επικινδυνότητας, από άποψης πυρκαγιάς είναι η σφοδρότητα των ανέμων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του έγκυρου meteo.
gr, μετά από σχετικές μετρήσεις, προκύπτει ότι
για το χρονικό διάστημα 1 Ιουλίου έως και 15
Αυγούστου, παρουσιάστηκε στο Αιγαίο, ισχυρή
παρουσία ισχυρών βορείων ανέμων, έντασης
πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, φαινόμενο
μεγαλύτερο από τα τελευταία 5 χρόνια. Συγκε-

κριμένα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις προκύπτει ότι γιά το ίδιο χρονικό διάστημα των 46
ημερών της συγκεκριμένης περιόδου, υπήρχε
παρουσία βορείου ανέμου πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα,το 2009 σε 24 μέρες. το 2010 και
2011 σε 21 ημέρες, το 2012 σε 17 ημέρες, ενώ
το 2013 σε 35 ημέρες. Δηλαδή ενώ για το διάστημα 2009-2012 το ποσοστό εμφάνισης ισχυρών βορείων ανέμων ήταν ανάμεσα σε 37%
έως 52%, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
2013 το ποσοστό έφθασε το 76%.
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πυρκαγιές σε πολυκαταστήματα
Η έγκαιρη επέμβαση των συναδέλφων της ΔΠΥ
Πειραιώς εχθές το απόγευμα σε πυρκαγιά σε
πολυκατάστημα στο κέντρο του Πειραιά, αποσόβησε τον κίνδυνο για τη δημιουργία μιας μεγάλης καταστροφής. Σε μια “κόλαση καπνού”
οι συνάδελφοι πέτυχαν με πολλούς κινδύνους
και αντιπάλους την δύσκολη πρόσβαση και την
μη ορατότητα, να σταματήσουν μια μεγάλη καταστροφή τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και
σε αγαθά. Γιατί οι μνήμες από συγκεκριμένες
πυρκαγιές είναι οδυνηρές, αν θυμηθούμε λίγο
τη δεκαετία του 80, ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ, ΜΙΝΙΟΝ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, ΑΤΕΝΕ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ. Δεκάδες τραυματισμένοι
πυροσβέστες στις τότε κατασβεστικές επιχειρήσεις, τεράστιες καταστροφές, πρόσκαιρη παράλυση του κέντρου της πόλης, μεγάλο οικονομικό
και κοινωνικό αντίκτυπο.
Οι πυρκαγιές σε πολυκαταστήματα, είναι από
τις πλέον δύσκολες και πολυσύνθετες πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Το πρώτο ουσιαστικό
πρόβλημα ειδικά αν το συμβάν γίνει σε ώρες
λειτουργίας είναι η παρουσία μεγάλου πλήθους ατόμων, όπου η προσπάθεια ασφαλούς απομάκρυνσης και διάσωσής τους,
είναι μια αυτόνομη επιχείρηση, που πρέπει
όμως να συνδυάζεται με την επιχείρηση
κατάσβεσης που ξεκινά από την πρώτη
στιγμή.
Η επιχείρηση της πυρόσβεσης σε αυτό το
σημείο, αντιμετωπίζει σημαντικές δυσχέρειες, καθόσον το πυροθερμικό φορτίο από
τον όγκο των προ ιόντων είναι τεράστιο,
οι διάφορες χρήσεις δημιουργούν πολλές
φορές ξεχωριστούς τρόπους επέμβασης,
ενώ ιδιαίτερη δυσκολία προκαλεί ο υπερ-
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βολικός παραγόμενος δολοφονικός καπνός..
Εδώ συνήθως προστίθεται σαν δυσκολία, το
δαιδαλώδες της κατασκευής, οι παρεμβάσεις σε
οδεύσεις διαφυγής ή εξόδους, οι τυχόν εκ των
υστέρων κατασκευές ή δομικές μετατροπές.
Οι πυρκαγιές σε τέτοιους χώρους, “πυροσβεστικά” είναι από τις πλέον δύσκολες στο αστικό
πεδίο. Οι συνάδελφοι στον Πειραιά, με την εξαιρετική επέμβασή τους σταμάτησαν τα χειρότερα. Όμως το συμβάν ξύπνησε τις τραγικές ενθυμίσεις παρόμοιων καταστρεπτικών πυρκαγιών
του παρελθόντος. Και σε αυτή την περίπτωση,
η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Η ευλαβική τήρηση της νομοθεσίας πυρασφάλειας
από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι από τα
πρώτιστα, χωρίς υποψία εκπτώσεων. Η συνεχή
εκπαίδευση των ομάδων πυρασφάλειας τους, η
δοκιμή σε σχέδια εκκένωσης, αλλά και ο συνεχής έλεγχος των σημείων που μπορεί να είναι
σημεία ενάρξεων πυρκαγιών, μπορούν να δώσουν μια επαρκή ασφάλεια για την ομαλή λειτουργία των σημαντικών αυτών επιχειρήσεων
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φονικές πυρκαγιές
Του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη
Η ανεξέλεγκτη χρήση της φωτιάς, μετατρεπόμενη σε πυρκαγιά, αποτελεί σήμερα διαπιστωμένα από τα οργανωμένα κράτη, έναν από τους
κορυφαίους κινδύνους της πολιτικής προστασίας τους. Ενίοτε δε μετατρέπεται σε δολοφονικό μέσο που στρέφεται εναντίον της ίδιας της
ανθρώπινης ζωής, με τραγικά αποτελέσματα. Η
προσπάθεια σε όλο τον κόσμο από τα κράτηπρόνοιας είναι μέσω ενός πλέγματος φορέων
και μέσων να μειώνουν τους κινδύνους από τις
πυρκαγιές, αλλά παράλληλα να διατηρούν και

αποτελεσματικά Πυροσβεστικά Σώματα για να
αντιμετωπίζουν τις εκραγείσες πυρκαγιές, μειώνοντας τα καταστροφικά τους αποτελέσματα.
Δυστυχώς πολλές φορές η μάχη με τις αδηφάγες φλόγες δεν είναι νικηφόρα. Η διεθνή στατιστική δείχνει ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων
σε όλο τον κόσμο, που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιών. Η τελευταία παρουσίαση στατιστικών για το θέμα προέρχεται από το δελτίο διεθνής στατιστικής πυρκαγιών (2011), της G.A.,
της διεθνής ασφαλιστικής “think tank “σε θέματα
διαχείρισης κινδύνου.

Αριθμός θανάτων εξαιτίας πυρκαγιών
2006 - 2007 - 2008
Ποσοστό της θνησιμότητας εξαιτίας πυρκαγιών
σε αναγωγή ανά 100.000 άτομα
Όπως αναφέρεται στον σχολιασμό της παρουσίασης, αναφορικά με τον αριθμό θανάτων που
οφείλονται σε πυρκαγιά, η Σιγκαπούρη παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό, ενώ στις περισσότερες χώρες υπάρχει μιά μακροπρόθεσμη
τάση βελτίωσης της κατάστασης. Επίσης όπως

προκύπτει από τη μελέτη, τα κράτη- μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υψηλότερο μέσο
ποσοστό θνησιμότητας εξ αιτίας πυρκαγιών
από τα κράτη μη μέλη.
Τα στοιχεία που προέρχονται τόσο από την
WFSC, όσο και την WHO δείχνουν, ότι στη
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Δυτική και της Κεντρική Ευρώπη από το 2006
έως το 2008 το ποσοστό, ήταν από 0,5 έως 1,5
θάνατοι ανά 100.000 άτομα, ενώ ο μέσος όρος
για μια περιοχή από 13 χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης και της Ευρασίας κράτη ήταν περίπου
5 θάνατοι ανά 100.000 άτομα Πάντως η απλή
και μόνο ανάγνωση των στοιχείων, δείχνει ότι
ο φόρος αίματος εξαιτίας των πυρκαγιών είναι
βαρύς. Και σαφώς δίνει σαφή το μήνυμα για την
ανάγκη ενίσχυση σε διεθνές επίπεδο των πολιτικών πυροπροστασίας, αλλά και την ενίσχυση
των φορέων πυρόσβεσης.

Δυστυχώς σε αυτόν τον κατάλογο και η χώρα
μας παρουσιάζει, να έχει καλή σειρά. Δείχνοντας δυστυχώς ότι τα ζητήματα πυροπροστασίας-πυρόσβεσης έχουν ακόμα πολύ δρόμο για
να καταστούν αποτελεσματικά τουλάχιστον για
το καίριο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Βέβαια ειδικά στη χώρα μας, δεν χρειάζεται να
δούμε τους αριθμούς για να το κατανοήσουμε. Η
καθημερινή δραστηριότητα του Πυροσβεστικού
Σώματος, χειμώνα-καλοκαίρι δείχνει πόσο ο κίνδυνος της καταστροφικής μανίας της πυρκαγιάς
είναι απτός στην καθημερινότητά μας.

κλιματικές αλλαγές απειλή για την πολιτική προστασία
Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, σχεδόν 100.000
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ συνολικά
επλήγησαν πάνω 11 εκατ. άνθρωποι, με το κόστος των ζημιών να ξεπεράσει τα 148 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2007,στην Ελλάδα, το σύνολο των καμένων
εκτάσεων ανήλθε στα 1.936.564 στρέμματα,
ενώ 74 πολίτες έχασαν τη ζωή τους.
Η κλιματική αλλαγή κάνει πλέον τις προβλέψεις
για το μέλλον να είναι εφιαλτικά ανησυχητικές.
Ξηρασία, κύματα καύσωνα, λειψυδρία, ερημοποίηση, στη μια μεριά του πλανήτη, έντονες
βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από
την άλλη. Επιδημίες, μείωση των αποθεμάτων
νερού, καταστροφή σε δασικά οικοσυστήματα,
υγροβιότοπους, βιοποικιλότητα. Καίρια πλήγματα σε όλους τους παραγωγικούς τομείς με
αποτέλεσμα κοινωνία και οικονομία να βιώσουν
σοβαρές επιθέσεις στο κέντρο του ιστού τους.
Τι συνιστά την κλιματική αλλαγή, ποιες είναι οι
προβλέψεις για το μέλλον, πόσο έτοιμοι είμαστε
να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές από το
φαινόμενο. Προβληματισμοί και αγωνία για ένα
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αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης της πολιτικής προστασίας της χώρας μας.
Το e-book του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη εξετάζει το φαινόμενο σε σχέση με την επίδραση
του, ως απειλή της πολιτικής προστασίας και τις
δυνατότητες που οι επιχειρησιακοί φορείς της
έχουν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της.
Ως περίπτωση μελέτης αναφέρεται οι δασικές
πυρκαγιές τους 2007. Το βιβλίο διατίθεται από
το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο http://www.yantzi.
gr.
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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.

διαρκής
έγκυρη
έγκαιρη
άμεση
ενημέρωση

e@ps

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
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