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ελληνικές εκλογές
και δασικές πυρκαγιές
Σε άρθρο τους, στις 5-7-2009, στην http://www.
kathimerini.gr, οι καθηγητές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σπύρος Σκούρας και Νίκος
Χριστοδουλάκης σε εργασία τους μεταξύ των
άλλων έγραφαν:
“... Η αβελτηρία κατά τις προεκλογικές περιόδους προκαλείται είτε από την ηθελημένη
επιλογή των εκάστοτε κυβερνώντων να παρακάμψουν τους κανόνες επειδή η παύση του κοινοβουλευτικού ελέγχου τους προφυλάσσει από
ενοχλητική δημοσιότητα, είτε από την αθέλητη
χαλάρωση της διοίκησης την οποία όμως αρκετοί εκμεταλλεύονται για να προωθήσουν αμφιλεγόμενες υποθέσεις. Συχνά άλλωστε το σήμα
της χαλάρωσης το δίνει η ίδια η πολιτική ηγεσία,
καθώς αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προσπάθεια επανεκλογής παρά στον τομέα ευθύνης της...”
Στις 25-8-2009 στο http://e-cynical.blogspot.gr
χαρακτηριστικά γράφεται σε σχετική ανάρτηση:
“...Τα στοιχεία είναι πολλά ώστε να μην χωρά αμφιβολία ότι οι πυρκαγιές σε περιόδους εκλογών
πολλαπλασιάζονται. Δεν είναι δύσκολο να μαντέψουμε το λόγο. Η ανάγκη ψήφων «αναγκάζει» τις κυβερνήσεις να εκστομίζουν υποσχέσεις
και αρκετά συχνά να προβαίνουν σε ρυθμίσεις
είτε για την αποκατάσταση των ήδη υπαρχόντων αυθαιρέτων, είτε για ένταξη στο σχέδιο
πόλης ανένταχτων και δασικών περιοχών. Και
για του λόγου το αληθές, ας δώσουμε ένα παράδειγμα κυβερνητικής τροπολογίας η οποία κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2007, (προσέξτε, λίγους
μήνες πριν τις εκλογές), από τον κ. Μπασιάκο,
με τις υπογραφές των τότε υπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία ανέστειλε κάθε κατεδάφιση αυθαιρέτου μέσα σε δάσος

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

ή δασική έκταση μέχρι να κυρωθεί τελεσίδικα
ο δασικός χάρτης της περιοχής. Φυσικά και οι
γάτες γνωρίζουν ότι τέτοιος χάρτης δεν υπάρχει πουθενά, ούτε προβλέπεται να καταρτιστεί
στο ορατό μέλλον. Η χώρα μας πολ ύ απλά δεν
διαθέτει εθνικό δασολόγιο για το 94% των ελληνικών δασών. Η κραυγαλέα αυτή τροπολογία,
μετά από τις αντιδράσεις που συνάντησε τελικά δεν περπάτησε, αλλά κανένας δεν εγγυάται
ότι δεν πέρασαν παρόμοιες σε μεταγενέστερο
χρόνο, ή ότι οι ιθύνοντες δεν σταματούν νυχθημερόν να απεργάζονται τρόπους για να τις
επαναφέρουν νύκτωρ προς ψήφιση .Ένα άλλο
παράδειγμα αφορά στις εκλογές του 2004, οπότε και κατατέθηκε ρύθμιση με την οποία απαλλάσσονταν οι αυθαίρετοι οικιστές εντός δασών
από την καταβολή της προβλεπόμενης ειδικής
αποζημίωσης. Υπάρχει νόμος που εξειδικεύει
τα πρόστιμα, (χαμηλά προ του 2004, υπέρογκα
για μετά), φευ! στην πράξη όμως έτσι κι αλλιώς,
καταστρατηγείται με ...ετεροχρονολογήσεις.
Ομοίως, η τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Βάσω
Παπανδρέου έδωσε υπό προϋποθέσεις δικαίωμα ηλεκτροδότησης σε όσα αυθαίρετα είχαν
χτιστεί έως τα τέλη του 2003. Υπολογίζεται ότι
περισσότερα από 100.000 αυθαίρετα ηλεκτροδοτήθηκαν με βάση αυτή τη ρύθμιση σε όλη τη
χώρα. Μα, εύκολα θα αναρωτηθεί κανείς. Αν η
εκάστοτε κυβέρνηση ευελπιστεί να αποσπάσει
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από τους καταπατητές, δεν είναι εύλογο να περιμένει ότι θα χάσει άλλους τόσους και ακόμα
περισσότερους από τους υπόλοιπους οι οποίοι
δεν έχουν ή δεν σκοπεύουν να σφετεριστούν δημόσια γη, καμένη ή μη. Εκτός και αν οι δεύτεροι
αποτελούν μειοψηφία, οπότε καλώς οι κυβερνήσεις πράττουν, ως πράττουν. Στην πραγματικότητα αποτελούν όντως μειοψηφία, όχι όμως
πολύ μεγάλη, διότι ένα υπολογίσιμο τμήμα της
υποτιθέμενης αυτής μειοψηφίας καιροφυλακτεί
να αλλάξει στρατόπεδο με την πρώτη ευκαιρία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του νεοπαγούς «παρατηρητηρίου των εν δυνάμει οικοπεδοφάγων μαχητών», 400.000 ετοιμοπόλεμοι συμπολίτες μας
έχουν στρατοπεδεύσει στα περίχωρα προστατευόμενων περιοχών περιμένοντας το σύνθημα
της επέλασης. Ενώ, άλλοι οργανωμένοι στις
ελαφρές ταξιαρχίες των ευαγών «οικοδομικών
συνεταιρισμών» ετοιμάζονται να διεκδικήσουν
γύρω στα 200.000 στρέμματα δασικής έκτασης Σύμφωνα με τα τελευταία έγκυρα στοιχεία,
η λεία που απεκόμισαν από προηγούμενες εκστρατείες δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη. Αυτή
τη στιγμή υπολογίζεται ότι το 1 από τα 4 σπίτια
στην Αττική είναι αυθαίρετο, ενώ ο συνολικός
αριθμός τους υπολογίζεται σε περίπου 300,000!
Επίσης, από τα 7 εκατομμύρια οικοδομές που
έχει συνολικά η Ελλάδα, γιατί οικοπεδοφάγοι ευδοκιμούν και αλλού, υπολογίζεται ότι τα 1,5 - 1,7
εκατομμύρια είναι αυθαίρετες.
Τόσο το ενδιαφέρον γράφημα της Καθημερινής,
όσο και τα ενδεικτικά παραπάνω κείμενα, απλά
με ανοικτές πηγές δίνουν μια, μάλλον άλλη μια
διάσταση στο τεράστιο ζήτημα των δασικών
πυρκαγιών.
Σαφώς και δεν μπορεί να δοθεί “εγκληματολογική ή τεχνική πυροσβεστικά απάντηση”, κατά
πόσο οι εκλογές επεμβαίνουν στο καταστροφικό
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αυτό γιά την πατρίδα μας φαινόμενο.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός προστασίας, θα πρέπει να
λαμβάνει όλες τις παραμέτρους. Αυτό που ειδικά
στην περίπτωση της φετινής χρονιάς, είναι κατά
πόσο τα αποτελέσματα κυρίως των αυτοδιοικητικών εκλογών θα επηρεάσουν την εμπλοκή της
αυτοδιοίκησης στον αντιπυρικό σχεδιασμό. Το
γεγονός της αλλαγής διοίκησης σε Δήμους και
Περιφέρειες, τέλη Μάη και η ανάληψη της διοίκησής τους από τους νέους αιρετούς, στα τέλη
του καλοκαιριού, μοιραία προκαλεί μια δυσχέρεια που πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Πέρα από τα υπόλοιπα και ιδιαίτερα σοβαρά
προβλήματα του μηχανισμού δασοπροστασίας,
είναι αναγκαίο, οι Αιρετοί Άρχοντες της αυτοδιοίκησης σε όλους τους βαθμούς να δεσμευτούν ότι
ανεξαρτήτως της εκλογής τους ή μη θα δείξουν
την ίδια ζέση στα ζητήματα του αντιπυρικού σχεδιασμού, του οποίου ο χρόνος δεν συνταυτίζεται
με αυτόν του “πολιτικού χρόνου”.
Και μιας και τα παραπάνω αντιμετωπίζουν με
πολιτικό τρόπο το ζήτημα, τον επίλογο θα το
κάνει ένα κείμενο του σύγχρονου διανοητή, του
Κορνήλιου Καστοριάδη, (τίτλο «Τα προβλήματα δημοκρατίας σήμερα», 1989):” Είναι έπειτα
το πρόβλημα το οικολογικό για το οποίο ο καθένας αδιαφορεί ή ενδιαφέρεται για μικρές του
απόψεις, τι στιγμή που ζούμε πάνω σε μια μπαρουταποθήκη ή αν προτιμάτε μια άλλη παρομοίωση, πριονίζουμε συστηματικά, καθημερινά,
το κλαδί επάνω στο οποίο είμαστε καθισμένοι.
Αυτή την στιγμή που μιλάμε κατά πάσαν πιθανότητα πρέπει να υπάρχουν περί τις εκατό χιλιάδες εκτάρια τροπικών δασών στην Βραζιλία, τα
οποία καίγονται και καίγονται συστηματικά για
να δημιουργηθούν αγροτικές εκτάσεις, αλλά όχι
μόνο στην Βραζιλία, σε όλη την τροπική ζώνη
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τα δάση καταστρέφονται. Στην Ευρώπη τα μαζί
με την καταστροφή των δασών συμβαδίζει η καταστροφή βιολογικών ειδών κατά χιλιάδες και
κατά δεκάδες χιλιάδες. Όπως το είχε πει ένας
μεγάλος επιστήμων για τους ιστορικούς του μέλλοντος, η μεγαλύτερη τρέλα της ανθρωπότητας

στον εικοστό αιώνα δεν θα φανούν ούτε οι πόλεμοι, ούτε οι πυρηνικές βόμβες, ούτε καν και αν
γινόταν τρίτος παγκόσμιος πόλεμος πυρηνικός,
για αυτή την περίοδο ήταν η καταστροφή του βιολογικού πλούτου της γης.”

ημερίδα για την ασφάλιση και τα πυροσβεστικά ταμεία
Την Πέμπτη 10 Απριλίου η ΕΑΠΣ πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα για την κατάσταση
στην ασφάλιση και τα επικουρικά πυροσβεστικά
ταμεία.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν,
ο Υπαρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Δ. Κανελλόπουλος, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημ.Τσουκαλάς και Χαρά Καφαντάρη, ο εκπρόσωπος του
ΚΚΕ κ. Παπανικολάου, ο επικεφαλής του Τμήματος Ενστόλων του ΣΥΡΙΖΑ, Αν. Μαυρόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Ν. Αθάνατος, ο
Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρ. Φωτόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣ Αν. Τσουκαράκης.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης,

στην εισαγωγική του ομιλία, αναφέρθηκε στην
δύσκολη κατάσταση, την οποία βρίσκονται τα
επικουρικά πυροσβεστικά ταμεία, τα οποία μετά
την βίαιη ενσωμάτωση τους στο ΤΕΑΠΑΣΑ και
κυρίως μετά το ληστρικό PCI αποδεκατίστηκαν
τα αποθεματικά τους. Αποτέλεσμα οι αναλογιστικές μελέτες να αποτυπώνουν αυτήν την
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δύσκολη κατάσταση για την ασφαλή επιβίωσή
τους στο χρόνο.
Κεντρικός Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο συνταγματολόγος και καθηγητής δημοσίου δικαίου
Γ. Κατρούγκαλος.
Στην μεστή του ομιλία ο κ.Καθηγητής καταρχήν
συγχάρηκε της ΕΑΠΣ για την πρωτοβουλία της
εκδήλωσης επισημαίνοντας την αναγκαιότητα
να συνδυάζεται ο συνδικαλισμός με την επιστημονική γνώση.
Επεσήμανε ότι γενικά σήμερα εκδηλώνεται μια
επίθεση ώστε να αλλάξει η σχέση κοινωνίας και
κράτους. Είναι ένας πόλεμος κατά των φτωχών.
Στη χώρα μας με τα μνημόνια των τελευταίων
ετών, ανατρέπεται η παραδοσιακή “δυτική“ πολιτική της συνταγματικής κατοχύρωσης των
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μετά το παρασύνταγμα του εμφυλίου, με Α.Ν. σήμερα εξελίσσεται ένα αντίστοιχο νέο, βασισμένο σε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, σε πολυσέλιδα
νομοσχέδια ενός άρθρου. Παράλληλα στοχεύετε
τόσο ο Βασικός Μισθός των εργαζομένων, όσο
και η λεγόμενη Δημόσια Σύνταξη των 360 ευρώ.
Αναφορικά με τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ο κ. Κατρούγκαλος υπενθύμισε ότι τα Αποθεματικά των
Ταμείων, χρηματοδότησαν την ανάπτυξη, μεταφέροντας πόρους από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό Τομέα. Ειδικά με το PCI, την μεγάλη πολιτική
απάτη, αντί να επιχειρηθεί η αναδιανομή του
χρέους, ή η διαγραφή μέρους του χρέους, ληστεύτηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών
ταμείων. Ο κ. καθηγητής χαρακτηριστικά είπε “
Σαν η Ελλάδα να χρώσταγε στη γιαγιά της και να
δανείστηκε από τη Μαφία.” Επί της ουσίας, τα
κέρδη μένουν ιδιωτικά και οι ζημιές γίνονται δημόσιες. Και το επακόλουθο είναι να μην υπάρχει
πλέον εγγύηση του ασφαλιστικού κεφαλαίου, το
οποίο διασφάλιζε παροχές για να εξασφαλίζεται
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η αξιοπρεπή διαβίωση των ασφαλισμένων.
Στο τελευταίο μέρος της εισήγησης του ο κ. Κατρούγκαλος επεσήμανε ότι η τελευταία πολιτική
που προωθείται μεταβάλει τη κεντρική λογική
του συστήματος προκαθορισμένων εισφορών
από το σύστημα των προκαθορισμένων παροχών, απουσία όμως του χαρακτηριστικού της
αλληλεγγύης.
Σε αυτή την μνημονιακή προσπάθεια αποδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος, η νομική
προσφυγή αποτελεί τη μία πλευρά αντίδρασης
των εργαζομένων. Η πλέον ουσιαστική όμως
αντίδραση μπορεί να δοθεί μόνο από τη μαζική
και συγκροτημένη δράση από το συνδικαλιστικό
κίνημα.
Στο τέλος της εισήγησης ο κ.Κατρούγκαλος δέχτηκε ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους.
Ακολούθησε εισήγηση από τον Επικεφαλής του
πυροσβεστικού προσωπικού στο ΤΕΑΠΑΣΑ
Αντιπύραρχο κ. Τζαλοκώστα, ενώ στο πέρας
της ημερίδας ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ επέδωσε
αναμνηστική πλακέτα στον κ. Κατρούγκαλο.
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κρίσεις και προαγωγές των αξιωματικών του ΠΣ
Μετά την ολοκλήρωση των τακτικών κρίσεων και
προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ. από κοινού ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ, στις 2 Απριλίου 2014
εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού
Σώματος για το 2014.
Για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκαν με το
πεπερασμένο υπερεικοσαετές θεσμικό πλαίσιο,
που δυστυχώς, ενώ μονότονα ζητούμε εδώ και
χρόνια να εκσυγχρονιστεί και να αλλάξει, οι κυβερνητικές συνιστώσες, όλα τα χρόνια των αυτοδυναμιών τους, αλλά και της τελευταίας συγκυβέρνησής τους, ουδεμία πρωτοβουλία έλαβαν
προς αυτή την κατεύθυνση.
Αποτέλεσμα μετά από κάθε διαδικασία κρίσης
να α δημιουργούνται εύλογες πικρίες των στελεχών και η αίσθηση της αδικίας όταν στην επιλογή μεταξύ εξίσου άξιων στελεχών, τα κριτήρια
δεν είναι ξεκάθαρα και διακριτά.
Δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια τα στελέχη του
Πυροσβεστικού Σώματος, ειδικά στους ανώτατους βαθμούς βρίσκονται εκτεθειμένα σε μια ιδιότυπη εργασιακή ομηρεία , αφού δεν υπάρχουν
ξεκάθαροι κανόνες ούτε για την εξέλιξή τους,

ούτε για τις μεταθέσεις - τοποθετήσεις τους,
ούτε για το εργασιακό του καθεστώς.
Με τις αποδοχές τους περιτμημένες, επιπέδου
“Στρατηγού Δεκαβάλα”,τον πέλεκυ της διοικητικής ευθύνης να επικρέμεται στην εργασιακή
τους καθημερινότητα, αποτελούν εύκολο στόχο
και προσφιλές πεδίο “παραδοσιακής πολιτικής
εξάσκησης”.
Τιμούμε όλους τους συναδέλφους που ολοκλήρωσαν ευδόκιμα την υπηρεσία τους στο Π.Σ. και
τους ευχόμαστε να μακροημερεύσουν με υγεία
στον αφυπηρετήσαντα βίο τους.
Στους νεοπροαγόμενους συνάδελφους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα και
καλή τύχη στη διαχείριση του δύσκολου πυροσβεστικού έργου υπό τις εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες που βιώνει η πατρίδα μας.
Τέλος καλούμε τις πολιτικές δυνάμεις της συγκυβέρνησης πέρα από ανέξοδες δηλώσεις να
πάρουν πρωτοβουλίες και άμεσα να προχωρήσει ουσιαστική αλλαγή και εκσυγχρονισμός τόσο
του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών όσο και του κανονισμού μεταθέσεων.
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οι τελικές ρυθμίσεις για τα εκλεκτικά ψυχία
του πλεονάσματος και την επικουρική ασφάλιση
Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το πολλοστό στη σειρά μνημονιακό πολυνομοσχέδιο,
κατ επιταγή των τροικανών, και δανειστών της
φτωχής πατρίδας μας. Στο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκε και η κατάφωρα άδικη ρύθμιση, στην
οποία δόθηκε το ποσό των 500 ευρώ, ως διαμοιρασμός του “πλεονάσματος”, περίπου στο
1/8 του πυροσβεστικού προσωπικού. Την παραπάνω ρύθμιση παραμονές της ψήφισης, το
συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, έκανε
προσπάθειες για να δοθεί στο σύνολο του προσωπικού και στο τέλος τουλάχιστον να χορηγηθεί σε ένα μεγαλύτερο του αρχικά προϋπολογισθέντος αριθμού δικαιούχων.
Τελικά η ρύθμιση προβλέπει ότι “Στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
τα οποία αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003 (Α’ 297),
όπως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά
την 31-1-2014, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματική
ενίσχυση, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) με
καταστάσεις που συντάσσουν σι εκκαθαριστές
αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.
Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη,
εφόσον οι συνολικές μεικτές τακτικές αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υπερέβαιναν τα χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ.
Για αποδοχές πάνω από χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια σαράντα δύο (1.542) ευρώ, η εφάπαξ χρηματική
ενίσχυση μειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για
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κάθε ένα (1) επιπλέον ευρώ αποδοχών.
Για τον προσδιορισμό των μηνιαίων τακτικών
αποδοχών δεν συνυπολογίζονται οι κάτωθι παροχές:
α) Η οικογενειακή παροχή (άρθρο 17 του
ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α).
β) Η ειδική αποζημίωση (πενθήμερα) της
αριθμ. 2015007/1423/0022 // 14.2.1989 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 199 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 7
παρ.1 του ν.1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α) και της
αριθμ.164721/4033 // 12.1.1982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 58
Β’), που κυρώθηκε με το άρθρο 55 παρ.Θ του
ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α).
γ) Το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (νυχτερινά) (άρθρο 51 παρ.Α8
του ν. 3205/2003).
Το ποσό αυτής της χρηματικής ενίσχυσης είναι
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με
ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε
άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο στοχεύθηκε για άλλη
μιά φορά το ΤΕΑΠΑΣΑ καταργώντας κοινωνικούς πόρους σε Τομείς του, αλλά το κυριότερο
εισάγοντας ρύθμιση που αλλάζει άρδην τον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων,
αλλά και του εφάπαξ βοηθήματος, πέραν του ότι
θα επανέφερε το ΤΕΑΠΑΣΑ στην εποπτεία του
Υπουργείου Εργασίας:
“Από 1.1.2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα
Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών
με νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές
εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Από την
ίδια ημερομηνία οι διατάξεις του άρθρου 42 του
ν.4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους εν λόγω φορείς, τομείς
και κλάδους”.
Ρύθμιση που αποτελεί εκ νέου παρέμβαση στον
ασφαλιστικό μας φορέα, παρά την πρόσφατη
υπαγωγή του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη.
Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, άμεσα έγιναν παρεμβάσεις προς κόμματα και βουλευτές, τόσο
μέσω των σωματείων μας, καθώς και θεσμικά
μέσω του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων ήταν ο Υπουργός Εργασίας από το βήμα της Βουλής να δηλώσει ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ παραμένει υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και να
καταθέσει σχετική νομοτεχνική βελτίωση.
Δυστυχώς τα παραπάνω δείχνουν ότι η τροικανή εποπτεία και τα μνημόνια δεν έχουν σταματημό. Παράλληλα φανερώνεται η αναγκαιότητα
της συνεχούς επαγρύπνησης του συνδικαλιστικού κινήματος μας για την απόκρουση των πολιτικών που δυστυχώς συνεχίζουν την φτωχοποίηση των ενστόλων τόσο των ενεργεία όσο και
των αφυπηρετήσαντων.
Με κοινή ανακοίνωση τους τα Σωματεία των εργαζομένων στα Σ.Α. δήλωσαν την βαθιά τους
απογοήτευση:
«Έχοντας πλέον ανά χείρας το τελικό κείμενο
του νομοθετήματος, που ψηφίστηκε με τη δια-

δικασία του κατεπείγοντος την Κυριακή από τη
Βουλή των Ελλήνων, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κλπ» και απαντώντας στην επικοινωνιακή «επίθεση φιλίας»
που δέχονται οι ένστολοι ως «ευνοημένοι» της
πολιτικής της Κυβέρνησης σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, οφείλουμε να επισημάνουμε για
άλλη μια φορά τα εξής:
“Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ουδέποτε αντιμετώπισε με συντεχνιακούς όρους τις μισθολογικές απολαβές, απεναντίας αξίωσε στο παρελθόν και συνεχίζει να αξιώνει και σήμερα από την
ελληνική πολιτεία δίκαιη αντιμετώπιση. Όχι δυο
μέτρα και δυο σταθμά, αλλά αμοιβές με βάση
την επικινδυνότητα και τις ειδικές συνθήκες εργασίας των ενστόλων. Με αυτό το κριτήριο, ζητήσαμε αποκατάσταση των αδικιών που έχουμε
υποστεί λόγω των μνημονιακών πολιτικών τα τελευταία χρόνια, όπως άλλωστε αποφαίνεται και
το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπό έκδοση
απόφασή του κατόπιν της προσφυγής που είχαμε ασκήσει για την ακύρωση των περικοπών
του τρίτου Μνημονίου.
Η Κυβέρνηση, επιχειρώντας να ανταποκριθεί
στο δίκαιο αίτημά μας για άρση των συνεπειών
των μνημονίων, αντί να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας, ανακοίνωσε μονομερώς την χορήγηση
από το πλεόνασμα ενός εφάπαξ βοηθήματος
ύψους 500 ευρώ με βάση εισοδηματικά κριτήρια (έως 1.500 ευρώ μεικτά), με αποτέλεσμα να
προκληθεί έντονη πικρία και αγανάκτηση εκ μέρους όσων εξαιρούνταν.
Μετά τις αντιδράσεις μας, το οικονομικό επιτελείο προχώρησε στην μερική βελτίωση της ρύθμισης έτσι ώστε να μην υπολογίζονται τα ποσά
της οικογενειακής παροχής, των πενθημέρων
και των νυχτερινών, απορρίπτοντας ωστόσο το
αίτημά μας για υπολογισμό και των επιδομάτων
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επικινδυνότητας, εξομάλυνσης και αντίστοιχα
Ειδικών Δυνάμεων, που θα διεύρυναν ακόμα
περισσότερο τον αριθμό των δικαιούχων συναδέλφων μας. Επίσης, απέρριψε την πρότασή
μας το όποιο ποσό να χορηγηθεί σε όλους με
διακύμανση, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, με την αιτιολογία ότι δεν είναι αποδεκτό από
την Τρόικα.
Η κατάληξη αυτή, έχει προκαλέσει τις εύλογες
διαμαρτυρίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των
συναδέλφων μας και ουδόλως μας ικανοποιεί,
καθώς διαφάνηκε για άλλη μια φορά το εσκεμμένο έλλειμμα διαχείρισης για τη χορήγηση ενός
εφάπαξ «βοηθήματος». Όλα προφανώς θυσιάζονται στο βωμό της επικοινωνίας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη δίκαιη κατανομή του «βοηθήματος», όπως αναμένουν όλοι οι συνάδελφοι.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τουλάχιστον σεβασμό στον ένστολο από την Επίσημη Πολιτεία με το έμπρακτο
ενδιαφέρον της και την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας»
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ, ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΣ
Εδώ και δεκαετίες, λειτουργίας των επικουρικών
μας ταμείων, παρά τις αρχικές προβλέψεις των
σχετικών νομοθετημάτων, ουδέποτε θεσμοθε-
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τήθηκε η ενίσχυσή τους με οποιοδήποτε πόρο
από πρόσθετη απασχόληση του Π.Σ. (αθλητικές
εκδηλώσεις, πρόστιμα κ.λ.π.).
Όλα αυτά τα χρόνια, μόνο έσοδο τους, αποτελούν οι εισφορές των πυροσβεστικών συναδέλφων, οι οποίες μάλιστα μετά το ληστρικό PCI
ελαχιστοποιήθηκαν οδηγώντας τα ταμεία μας σε
οικτρή κατάσταση.
Το τελευταίο διάστημα, το σωματείο μας, με κάθε
ευκαιρία, αναδύκενειε το αίτημα της εξεύρεσης
πόρων, προς κάθε κατεύθυνση, με παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία, τα κόμματα και
τους βουλευτές.
Τελικά η πρώτη ακτίνα φάνηκε, και στη διάρκεια
της συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου κατατέθηκε τροπολογία των Βουλευτών ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ Δημητρίου,
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Ηλία και ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ Αθανασίου, η οποία και έγινε δεκτή από τον Υπουργό
Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, σύμφωνα
με την οποία στο τ. ΤΑΥΠΣ περιέρχεται πόρος 5
% από τα εισπραττόμενα παράβολα του άρθρου
2,παρ.1,περ.ι του Ν.3511/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4249/2014. (για
την παροχή εκπαίδευσης).
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μετά τα «φοβερά πάθη», έρχεται η Ανάσταση
Ο λαός μας αυτές τις μέρες ακολουθεί τα βήματα
του Χριστού στο εκούσιο Πάθος του. Παράλληλα ζει το δικό του ακούσιο πάθος από τα δεινά
που του φόρτωσαν οι ξένοι και ντόπιοι Σταυρωτές του.
Αυτές τις μέρες ο λαός μας ζει μέσα από το Άγιο
Πάθος” τον συγκλονισμό της αναμονής της Ανάστασης, κατανοώντας πόσο σκληρή είναι η Ανάβαση στον Γολγοθά και πόσο αιματηρή είναι η
πορεία προς την Ανάσταση. 2014 χρόνια μετά
την έλευση του Θεανθρώπου, μαζί με τα πάθη
του, που κάθε χρόνο ενθυμούμαστε τη Μεγάλη
Εβδομάδα, η ανθρωπότητα μας ζει καθημερινά
τα Πάθη της, σε ένα κόσμο που συγκλονίζεται
από την αδικία, την βία, την ανισότητα, την φτώχεια, τον όλεθρο του πολέμου, την καταστροφή.
Ο δικός μας ο λαός ειδικά τα τελευταία χρόνια ζει
την εξαθλίωση των πολιτικών που επιβάλουν οι
απάνθρωπες αγορές, η κερδοσκοπία και η το-

κογλυφία του αριθμολάγνου κεφαλαίου.
Τα “Πάθη του Κυρίου” ακολουθούνται από την
Ανάσταση. Αυτή είναι και η δική μας η ελπίδα.
Η προσμονή του άπλετου φωτός, η ελπίδα ότι
το καλό θα νικήσει το κακό και η ζωή το θάνατο.
Ας νιώσουμε την εαρινή νίκη της Αναστάσεως.
Χρόνια Πολλά.
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να προστατέψουμε τη Δημοκρατία
στη χώρα που γεννήθηκε
47 χρόνια, από την επονείδιστη 21-04-1967,
όπου μια ομάδα επίορκων στρατιωτικών στρέψαν τα όπλα τους, τα οποία τους εμπιστεύτηκε
ο ελληνικός λαός για την άμυνα της χώρας, εναντίον του, καταλύοντας το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.
Ο επταετής σφετερισμός δια των όπλων και της
βίας της διακυβέρνησης της χώρας έβαλε στο
γύψο την ελεύθερη βούληση και την πολιτική έκφραση των πολιτών, έκανε επίσημο πολίτευμα
την απεχθή στρατοκρατική δικτατορία. Η σκοτεινή αυτή περίοδος, η οποία χαρακτηρίστηκε
από τον αυταρχισμό, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα,
την οπισθοδρόμηση τερματίστηκε το 1974, με
την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Η δράκα των
πραξικοπηματιών κατέρρευσε και η νέα μεταπολίτευση ξεκίνησε στη χώρα μας, προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές της επτάχρονης
τυραννίας.
Πέντε σχεδόν δεκαετίες μετά, η πατρίδα μας
σταθεροποίησε την δημοκρατική σταθερότητα
με το κοινοβουλευτικό πολίτευμα της. Ο λαός
μας με τους αγώνες του κέρδισε την ελευθερία
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του και τα δικαιώματά του στην πολιτική έκφραση και δράση. Δημιούργησε έναν σύγχρονο πολιτικό πολιτισμό, γνώρισμα της νέας μεταπολίτευσης της πατρίδας μας.
Τα τελευταία χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου μας, εισήλθε μια άλλη νέα απειλή, αυτή της
ξενόφερτης τροικανής παρουσίας, εκφραστής
αντιλαϊκών πολιτικών που συνθλίβουν την καθημερινότητα μας. Παράλληλα τα “μνημόνια” που
αποτελούν θεσμικές επιταγές των δανειστών και
των κερδοσκόπων των αγορών, υποκαθιστούν
την λαϊκή βούληση και υποβαθμίζουν το δημοκρατικό επίπεδο της κοινωνίας μας.
Η υπόμνηση των μαύρων περιόδων της νεότερης ιστορίας μας, όπως η δικτατορία του ‘67
αποτελούν λαμπρά σημεία προς αποφυγήν και
σηματοδοτούν την ορθή στάση των πολιτών.
Ενεργοί πολίτες, μετέχοντες στις κοινωνικές διεργασίες, είναι οι καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι φρουροί της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γιατί
το πολιτειακό μας κεκτημένο συνεχίζει να επαφίεται στον πατριωτισμό μας.
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εργατική πρωτομαγιά 2014
Η πρώτη του Μάη βρίσκει την πατρίδα μας γονατισμένη στην ύφεση και τη φτώχεια και τους
πολίτες της να βιώνουν την ατελείωτη βαρυχειμωνιά της εξαθλίωσης και της κρίσης. Οι χθεσινές σκηνές από τους συμπολίτες μας, στην Αθήνα, να “εξευτελίζονται” για ένα δωρεάν λαχανικό,
στοιχειώνουν την μέρα μνήμης της εργατικής
πρωτομαγιάς.
Ο κοινωνικός και εργατικός μεσαίωνας που μας
καταδίκασαν οι δημιουργοί της “ελληνικής κρίσης” συνεχίζεται ακάθεκτος γκρεμίζοντας κοινωνικές κατακτήσεις και δικαιώματα. Το πλεόνασμα των επιταγών του μνημονίου συνεχίζεται,
μοιράζοντας βάρη στους μη έχοντας και συσσωρεύοντας πλούτη στους κατέχοντες.
Οι ένστολοι εργαζόμενοι της χώρας για άλλη μια
φορά πιστώνονται την αδιαφορία της πολιτείας,
παρά τις επικοινωνιακές προσπάθειες του κοινωνικού αυτοματισμού που επιχειρείται εις βάρος τους. Η φετινή εργατική πρωτομαγιά σφίγγει

περισσότερο ακόμα το χέρι του λαού μας, σε μια
ενιαία δυνατή γροθιά για να παλέψει να γυρίσει
ο τροχός της ιστορίας και να έρθει η Άνοιξη στην
περήφανη πατρίδα μας. Στην ανακοίνωσή της η
ΕΑΠΣ τονίζει:
«Συνάδελφοι
Να τιμήσουμε την Εργατική Πρωτομαγιά, συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις των σωματείων
σε όλη τη χώρα. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε
πολλοί. Το δίκιο μας και ο αγώνας μας για την
ζωή είναι τα όπλα μας. Η υπόμνηση των μαύρων περιόδων της νεότερης ιστορίας μας, όπως
η δικτατορία του ‘67 αποτελούν λαμπρά σημεία
προς αποφυγήν και σηματοδοτούν την ορθή
στάση των πολιτών.
Ενεργοί πολίτες, μετέχοντες στις κοινωνικές διεργασίες, είναι οι καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι φρουροί της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γιατί
το πολιτειακό μας κεκτημένο συνεχίζει να επαφίεται στον πατριωτισμό μας.»
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η ελλειματική διανομή του πλεονάσματος
στους πυροσβέστες
Η ΕΑΠΣ είχε επισημάνει σε όλους τους τόνους,
το άδικο του τρόπου “διανομής” του θρυλικού
πλεονάσματος, τόσο στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, όσο και στους υπόλοιπους ενστόλους. Τόσο το ελάχιστο του εφάπαξ
ποσού, σε σχέση με τις γιγάντιες μισθολογικές
μειώσεις, προσφορά στο “μνημονιακό τέρας”,
όσο και ο μικρός αριθμός δικαιούχων, από τη
μια αποκαθιστά την αδικία εναντίον των ενστόλων και από την άλλη δημιουργεί συνθήκη κοινωνικού αυτοματισμού εναντίον τους.
Οι πραγματικοί αριθμοί των δικαιούχων, στο
Πυροσβεστικό Προσωπικό, τελικά δικαιώνει τις
αρχικές μας επιφυλάξεις. Από το σύνολο του
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος,
μόνο το 28% παίρνει μέρος στην λήψη του εφάπαξ ποσού. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
τα 500 ευρώ θα λάβει μόνο το 22,4%, ενώ το
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υπόλοιπο 5,6 % θα λάβει από 32 έως 480 ευρώ
(μιας και για κάθε 1 ευρώ πάνω από τα 1500
αποδοχές, αφαιρούνται από το πεντακοσάρικο
12 ευρώ). Άρα το 72% του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος μένει αμέτοχο της διανομής του πλεονάσματος, παρότι στην πλειονότητά του ήταν αυτό που “πλήρωσε το μάρμαρο της
κρίσης”
Τέτοιες επιλογές σαφώς και δεν υπηρετούν ούτε
την έννοια δικαίου, ούτε μπορούν να χαρακτηριστούν αποκατάσταση της αδικίας. Έστω και
την υστερνή ώρα, ας πάρει την πρωτοβουλία η
Πολιτεία, να καταθέσει το συγκεκριμένο “μικρό
ποσό” στα Επικουρικά μας Ταμεία, ως μια μικρή
προκαταβολή των εκατομμυρίων απολεσθέντων ευρώ από το τραγικό PCI που στέρεψε τα
αποθεματικά του πυροσβεστικού ιδρώτα.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

το τακτικό συνέδριο της FEU 01/14
Σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τις εξελίξεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από 21 έως 24 Μαΐου
2014, λίγες μέρες προς των ευρωεκλογών, διεξήχθη στο Westport της Ιρλανδίας το τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Στις εργασίες
την ΕΑΠΣ εκπροσώπησαν οι Γ. Σταμούλης και
Αν. Παππάς. Στο επίκεντρο των εργασιών του
συνεδρίου, ήταν η προσπάθεια για:
• η Βελτίωση της Ασφάλειας των Πολιτών της ΕΕ
• η Βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων και η καλύτερη αντιμετώπιση των καταστροφών.
• η βελτιστοποίηση των συνθηκών ασφάλειας
του Πυροσβέστη.
Στο συνέδριο οι εθνικοί αντιπρόσωποι παρουσίασαν τις εξελίξεις στο χώρο της πυροπροστασίας - πυρόσβεσης στη χώρα τους, ενώ ιδιαίτερη
βαρύτητα δόθηκε μέσω της ανταλλαγής εμπειριών από όλες τις χώρες στα κύρια ζητήματα,
του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης,
της Ευρωπαϊκής Πυροσβεστικής Ακαδημίας και

της Ασφάλειας των επικοινωνιών στην Ευρώπη.
Με εξαιρετική επιτυχία συνεχίστηκαν και τη δεύτερη μέρα οι εργασίες των εκπροσώπων των
Οργανώσεων Αξιωματικών της Ε.Ε (FEU) στο
Westprot της Ιρλανδίας.
Μετα την υποδοχή των συνέδρων από τον Δήμαρχο της Πόλης, Michael McLoughlin, χαιρέτησε τις εργασίες του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Enda Kenny. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι για πρώτη φορά Πρωθυπουργός
παρευρίσκεται στις εργασίες συνεδρίου FEU.
Ανάμεσα στα θέματα της αντζέντας που συζητήθηκε στο τακτικό συνέδριο της FEU στο
WESTPORT της Ιρλανδίας ήταν και η πορεία
της κοινής ευρωπαικής πολιτικής για την πορεία
της χάραξης στρατηγικής της ΕΕ για τον τομέα
της πυρόσβεσης - πυρασφάλειας. με ορίζοντα
το 2020.
Οι υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης στην
Ευρώπη, πρέπει σταδιακά να αρχίζουν να λειτουργούν διασυνοριακά. ώστε να αυξήσουν την
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αποτελεσματικότητα των Ευρωπαίων πολιτών.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γίνονται όλο και πιο ποικιλόμορφες, με φόντο την
οικονομική αβεβαιότητα που επιδεινώνεται από
την πρόσφατη χρηματοπιστωτική και τραπεζική
κρίση. Μέσα από τη συμμετοχή τους στη FEU,
οι επαγγελματικές ενώσεις των αξιωματικών
των Πυροσβεστικών Σωμάτων της Ευρώπης
αναγνωρίζουν ότι είναι ανάγκη να:
• να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Ευρώπης .
• να βελτιωθεί η ασφάλεια τόσο των κατοίκων
όσο και όσων έρχονται να επισκεφθούν ή να ταξιδέψουν στο εσωτερικό της ΕΕ .
• να διασφαλιστεί ότι η οικονομική διακύμανση
σε όλη την Ευρώπη δεν θα οδηγήσει σε αύξηση
των εμπρησμών .
• να προωθηθεί κοινό νομθετικό πλαίσιο για τη
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βελτίωση των κατασκευών και την ασφάλεια της
ΕΕ για όλους τους πολίτες της .
Στο επίκεντρο της ενιαίας στρατηγικής για το
2020 βρίσκονται τα εξής:
• η βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ
• η βελτίωση της ασφάλειας των πυροσβεστών
• η βελτίωση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών
• η βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων για την
αντιμετώπιση καταστροφών

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

δράσεις παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ
Ανοιχτή επιστολή της ΕΑΠΣ προς την Αυτοδιοικητική Ηγεσία της πατρίδας μας
Η ΕΑΠΣ ενόψει της ολοκλήρωσης των εκλογών
για την τοπική αυτοδιοίκηση, εξέφρασε την αγωνία της για τυχόν διοικητικές αρρυθμίες που πιθανόν να αποδυναμώσουν το έργο της θερινής
πυροπροστασίας. Με ανοικτή επιστολή στις 235-2014 επισημαίνει:
«Σε δύο μέρες ολοκληρώνονται οι αυτοδιοικητικές εκλογές στην πατρίδα μας και θα εκλεγούν
οι διοικήσεις όλων των αυτοδιοικητικών επιπέδων, των οποίων όμως η ανάληψη των καθηκόντων των νεοκλεγμένων θα γίνει στο τέλος του
καλοκαιριού. Όπως είναι γνωστό, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σημαντικός βοηθός του Πυροσβεστικού Σώματος στην δύσκολη υπόθεση της
αντιπυρικής προστασίας των δασών. Η αλλαγή
ηγεσίας όλων των αυτοδιοικητικών δομών εν
μέσω της αντιπυρικής περιόδου, μας δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία για τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας και συνέργειας τους, τόσο στις εργασίες
πρόληψης, όσο και στην τυχόν συνδρομή στις
επιχειρήσεις πυρόσβεσης όταν απαιτηθεί.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, φορτωμένο με τα χρόνια δικά του προβλήματα και ελλείψεις, προσβλέπει στην ουσιαστική συνδρομή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Καλούμε την αυτοδιοικητική ηγεσία της χώρας,
σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ανεξαρτήτων αποτελεσμάτων και επανεκλογών,
τόσο τους παραδίδοντες, όσο και τους παραλαμβάνοντες, σε αγαστή συνεργασία, τουλάχιστον στο εθνικό ζήτημα της πυροπροστασίας,
να μας συνδράμουν ουσιαστικά, άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε, να ανταποκριθούμε και εμείς
με τη σειρά μας αποτελεσματικά στην θωράκι-

ση του πολύτιμου εθνικού φυσικού πλούτου της
πατρίδας μας από την πύρινη λαίλαπα».
Ρύθμιση των οφειλόμενων αδειών προηγούμενων ετών του πυροσβεστικού προσωπικού.
Έγκαιρα στις αρχές του έτους η ΕΑΠΣ με παρέμβασή της, είχε επισημάνει ότι το Π.Δ.3/2014,
με το οποίο εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο των αδειών του πυροσβεστικού προσωπικού, δημιουργούσε με την παρ.8 του άρθρου 99
πρόβλημα, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του,
καθότι στο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο μέχρι τέλους Μαΐου θα πρέπει να χορηγηθούν όλα τα
υπόλοιπα αδειών χωρίς δυνατότητα μεταφοράς
της πέραν του μηνός αυτού.
Επίσης στην ίδια παρέμβασή, είχε επισημάνει
ότι ειδικά πολλά μέλη της – Αξιωματικοί, λόγω
υπηρεσιακών αναγκών, έχουν υπόλοιπα αδειών παρελθόντων ετών, που σαφώς και είναι δύσκολο να τα λάβουν όλα μέχρι το ημερολογιακό
όριο, που θέτει το νέο Π.Δ.
Επειδή σε λίγο περατώνεται η προθεσμία που
τίθεται από την νέα ρύθμιση και επειδή όμως
παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστούν οι δικαιούμενες οφειλόμενες άδειες όσων συναδέλφων έχουν η ΕΑΠΣ προχώρησε σε νέα παρέμβαση, στις 27/5, προς τον κ. Αρχηγό του Π.Σ.
για την διευθέτηση του προβλήματος:
«Κύριε Αρχηγέ
Περιμένουμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε
να γίνει ενσωμάτωση την οφειλόμενων ημερών
άδειας, προηγούμενων ετών, στην άδεια του
τρέχοντος έτους. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το φαινόμενο να εκλείψει και
σε βάθος σύντομου χρονικού διαστήματος, να
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ομαλοποιηθεί η χορήγηση των δικαιούμενων
αδειών μέσα στα όρια που ορίζει το θεσμικό
πλαίσιο».
Ποιά είναι η τύχη του κλογικού επιδόματος
των πυροσβεστών
Δέκα μέρες μετά τις εκλογές το εκλογικό επίδομα του πυροσβεστικού προσωπικού ακόμα
αγνοείτο, διότι σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε διαδικαστική εμπλοκή. Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΕΑΠΣ στις 5 Ιουνίου
σημειώνεται:
«Η όλη διαδικασία πλέον φαντάζει ιδιαίτερα δυσανάλογη του αποτελέσματος. Το σήριαλ της
χορήγησης ξεκίνησε από τον καθορισμό του
ποσού, που τελικά ορίστηκε στα 200 ευρώ μεικτά, όμως με τις κρατήσεις θα φτάσει στο δυσθεώρητο ποσό των κάτι παραπάνω των 100
ευρώ. Το επόμενο επεισόδιο, περιελάβανε τον
αριθμό των δικαιούχων, που προσθαφαιρόταν
μέχρι την τελευταία στιγμή. Η συνέχεια δόθηκε
με την καθοριζόμενη διαδικασία που φέτος για
πρώτη φορά δεν έφθανε η βεβαίωση από τις διοικήσεις των δικαιούχων, αλλά χρειάστηκε από
το σύνολο του προσωπικού η υποβολή υπευθύνων δηλώσεων και στη συνέχεια η υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης από τους Διοικητές προσωπικά. Το τελευταίο επεισόδιο περιλαμβάνει
την εμπλοκή από ότι πληροφορούμεθα ειδικά
για το πυροσβεστικό προσωπικό.
Λίγες μέρες προ του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος περιμένουμε τον φωτισμό της υπόθεσης
και την καταβολή του “τεραστίου εκλογικού επιδόματος” στο πυροσβεστικό προσωπικό, το
οποίο από την πλευρά του, έπραξε όπως πάντα
το καθήκον του».
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Συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με την νεοεκλεγείσα Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας συναντήθηκε στις 5
Ιουνίου με την νεοεκλεγείσα Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου.
Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε εποικοδομητική συζήτηση για τα ζητήματα πυροπροστασίας
και πολιτικής προστασίας της Αττικής. Την ενημερώσαμε για τα προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος και του πυροσβεστικού προσωπικού και της εκφράσαμε την ανησυχία μας για τα
τυχόν κενά που μπορεί να υπάρξουν από την
αλλαγή στην αυτοδιοικητική ηγεσία της Αττικής
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Από την πλευρά της η Ρένα Δούρου διαβεβαίωσε ότι η «Δύναμη Ζωής» στηρίζει το δύσκολο
έργο του πυροσβεστικού προσωπικού και των
υπόλοιπων επιχειρησιακών φορέων της Πολιτικής Προστασίας και τόνισε ότι τα έργα της δασοπροστασίας και της δασοπυρόσβεσης, οφείλουν να μην γίνονται αντικείμενο μνημονιακών
περικοπών καθώς οι κίνδυνοι πυρκαγιών στρέφονται ενάντια στο εναπομείναν πράσινο της
Αττικής και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνοι για τα Σώματα Ασφαλείας,
Δ.Τσουκαλάς και Χ.Καφαντάρη
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Επιστολή προς τον νέο Υπουργό Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων του νέου
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη κ. Β. Κικίλια, η ΕΑΠΣ του απέστειλε σχετική επιστολή:
«Κύριε Υπουργέ
Η Ένωσή μας, συνδικαλιστική και επαγγελματική έκφραση των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, σας εύχεται καλή επιτυχία στα
νέα σας καθήκοντα ως Πολιτικός Προϊστάμενος
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η στιγμή που αναλαμβάνεται την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη
στιγμή, με μια σειρά από φλέγοντα προβλήματα
να περιμένουν την επίλυσή τους, έχοντας δημιουργήσει ένα τρομερά δύσκολο πεδίο για την
αποτελεσματική απόκριση του Πυροσβεστικού
Σώματος στις απαιτήσεις της αποστολής του.
Σοβαρότατα προβλήματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τραγικές δυσχέρειες στην αξιοποίηση του
συνόλου του προσωπικού του Π.Σ., αναχρονιστικές οργανωτικές δομές και η δεινή οικονομική κατάσταση του πυροσβεστικού προσωπικού,
είναι δυστυχώς τα κύρια χαρακτηριστικά του ορ-

γανισμού μας.
Και όλα αυτά ενώ η μάχη της «θερινής αντιπυρικής περιόδου» έχει ήδη αρχίσει, με διαπιστωμένα όλα τα παραπάνω.
Κύριε Υπουργέ
Επειδή ήδη η αντιπυρική περίοδο βρίσκεται σε
εξέλιξη και νομοτελειακά ο «επιχειρησιακός χρόνος» τρέχει ανεξάρτητα του «πολιτικού», παρακαλούμε για την άμεση συνάντησή με το Δ.Σ.
της Ένωσής μας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας για τα προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα ζητήματα της προστασίας της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών της χώρας
καθώς και του εθνικού φυσικού πλούτου, έχουν
ανυπολόγιστη αξία. Οι Έλληνες Πυροσβέστες
παρά τα προβλήματα κάνουν το καθήκον τους,
βάζοντας πολλές φορές και το ίδιο τους το κορμί
ασπίδα για την πολιτική προστασία της χώρας.
Η αποτελεσματικότητα όμως του Πυροσβεστικού Σώματος, ως επιχειρησιακός φορέας της
πολιτικής προστασίας, απέναντι στους συμμετρικούς και ασύμμετρους κινδύνους που πλήττουν την καθημερινότητα, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην φιλοπατρία και τη συναίσθηση του
χρέους των Πυροσβεστών».
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Συγκέντρωση των αξιωματικών - μελών της
ΕΑΠΣ στη Θεσσαλονίκη
Με πρωτοβουλία του Εκπροσώπου της ΕΑΠΣ
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Χαρ.
Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις 6 Ιουνίου συγκέντρωση των μελών της ΕΑΠΣ. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν
οι πρόσφατες μεταθέσεις των Αξιωματικών.
Στην συνάντηση παραβρέθηκε το μέλος του Δ.Σ
της ΕΑΠΣ Δημ, Σιμιτζής ο οποίος μετέφερε τις
απόψεις της ΕΑΠΣ για τα προβλήματα του θεσμικού πλαισίου του κανονισμού μεταθέσεων
και επίσης διάβασε μήνυμα του Γεν. Γραμματέα
του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Τ. Μανιάτη,
Στο πέρας της συνάντησης, συντάχθηκε υπόμνημα απόψεων-προτάσεων που στάλθηκε στο
Δ.Σ. της ΕΑΠΣ σύμφωνα με το οποίο, οι αξιωματικοί εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό
τους και τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με:
- Την μη τήρηση του κανονισμού μεταθέσεων,
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με αποτέλεσμα να μετατίθενται υπεράριθμοι
συνάδελφοι με περισσότερα μόρια από άλλους
για 2η φορά, ενώ συνάδελφοι με λιγότερα μόρια
επίσης υπεράριθμοι δεν έχουν μετατεθεί.
- Την πραγματοποίησης της κατανομής, η οποία
δεν γίνεται με πιο δίκαια κριτήρια (γεωγραφικάπραγματικές ανάγκες υπηρεσίας)
- Την μη ύπαρξη ίδιου χρονικού διαστήματος μετάθεσης για όλους, το οποίο να μην υπερβαίνει
τους 12 μήνες.
- Την μη ύπαρξη μεταβατικής περιόδου μετά την
ανακοίνωση των μεταθέσεων για να προσφύγει
κάποιος σε ένδικα μέσα (προτείνεται όλες οι μεταθέσεις να γίνονται Οκτώβριο ώστε να υπάρχει
αυτή η περίοδος και ταυτόχρονα να υπάρχει η
δυνατότητα οικογενειακού και οικονομικού προγραμματισμού)
- Τη μη κοινοποίηση του πρακτικού του συμβουλίου μεταθέσεων.
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μεταθέσεις αξιωματικών Π.Σ. 2014
Η ολοκλήρωση των τακτικών μεταθέσεων των
Αξιωματικών του Π.Σ. για το 2014, για άλλη μια
φορά ανέδειξε τις αδυναμίες και το αναχρονιστικό του θεσμικού πλαισίου του συστήματος που
κλείνει πλέον αισίως 18 έτη.
Η Ένωσή μας έχει επισημάνει “μονότονα” πλέον
τα τελευταία χρόνια, ότι το σύστημα μεταθέσεων
ξεπεράστηκε από την σημερινή πραγματικότητα, των πυροσβεστικών εξελίξεων, της γεωγραφικής διασποράς των συναδέλφων και επιπλέον
από το χαρακτηριστικό της ραγδαίας φτωχοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού, όπου
αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε υπηρεσιακή ζωή
μακριά από τον τόπο “συμφέροντός του”.
Στα “τρωτά” του συστήματος, και φέτος περιλαμβάνεται η χωρίς κανόνες, ελέω “ηγεσίας”,
κατανομή των θέσεων των Αξιωματικών ανά την
χώρα, που αποτελεί και το εναρκτήριο λάκτισμα
για το άδικο εν συνεχεία των μεταθέσεων.
Μοιραία το δεύτερο τρωτό, είναι η με τον ίδιο
τρόπο επιλεκτική πλήρωση κενών θέσεων και
εν συνεχεία η “βιαίως” μετάθεση των υπεράριθμων συναδέλφων, χωρίς εμφανή κριτήρια
και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο γενικός πίνακας μορίων
της συγκεκριμένης κατηγορίας
συναδέλφων, ώστε να υπάρχει
δίκαιη σειρά μεταθετότητας.
Εδώ θα πρέπει να υπομνηθεί
η συνεχιζόμενη αδικία “ελέω
κανονισμού” των συναδέλφων
από το βαθμό του Αντιπυράρχου και πάνω, οι οποίοι παραδίδονται στην καλή προαίρεση
της ηγεσίας για την μετάθεσή
τους, καθότι εξαιρούμενοι του

κανονισμού δεν έχουν καμία ουσιώδη προστασία. Παρά την προσπάθεια της ηγεσίας να υλοποιήσει ”τον απαραίτητο αριθμό μεταθέσεων“
αλλά και να ικανοποιήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, υπήρξαν περιπτώσεις
που ανήκουν στα “τρωτά” των αναφερόμενων
παραπάνω.
Επειδή η ορθή διαχείριση των στελεχών του ΠΣ
αποτελεί και σημαντικότατο παράγοντα της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του, καλούμε
την νέα Πυροσβεστική Ηγεσία να προχωρήσει
δημόσια και με διαφανείς διαδικασίες διαλόγου,
σε νέο κανονισμό μεταθέσεων που να αίρει τις
αδικίες και τα αναχρονιστικά σημεία του υφιστάμενου. Επίσης καλούμε την πολιτική ηγεσία
να λάβει μέριμνα για τις συνθήκες διαβίωσης
των μετατιθέμενων στελεχών, αντίστοιχη των
υπόλοιπων ενστόλων συναδέλφων, ώστε στις
σκληρές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν
να μπορέσουν να ανταποκριθούν με αξιοπρεπή
τρόπο.
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η δικαίωση για τις άδικες περικοπές των μισθών μας
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας
με πέντε αποφάσεις της που είναι κόλαφος για
την Κυβέρνηση δικαιώνει τους ένστολους όλων
των Σωμάτων (στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, κλπ) εν ενεργεία και
αποστράτους για τις περικοπές των αποδοχών
τους που έγιναν από την 1η Αυγούστου 2012.
Στο σκεπτικό των Αποφάσεων γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην επικίνδυνη αποστολή, τις
αυξημένες υπηρεσιακές και εξω-υπηρεσιακές
υποχρεώσεις, τις δικαιολογημένες απόλυτες
απαγορεύσεις δικαιωμάτων (όπως απεργία,
εκδηλώσεις υπέρ των κομμάτων κ.α.), τους συνταγματικά επιτρεπτούς ειδικούς περιορισμούς
ατομικών δικαιωμάτων (ελεύθερη ανάπτυξη
προσωπικότητας, επαγγελματική ελευθερία, δικαίωμα έκφρασης, συνάθροισης) και την από
αυτά απορρέουσα υποχρέωση της Πολιτείας για
ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των Ελλήνων
Αστυνομικών, την ανάλογη διαμόρφωση του
ύψους των μισθών τους για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, αποτροπής εξω-υπηρεσιακής απασχόλησης και αυξημένων κινδύνων
διαφθοράς.
Και ναι μεν, το Δικαστήριο αναγνωρίζει τις δυνατότητες μείωσης των αποδοχών των ένστολων, επιβάλει όμως την προηγούμενη εκτίμηση
του δημοσιονομικού οφέλους που θα προκύψει
και την αναγκαιότητα αναπλήρωσης με άλλου
ισοδυνάμου αποτελέσματος, μέτρα με μικρότερο κόστος για τους υπηρετούντες στα Σώματα
Ασφαλείας (σκέψεις 9 και 10 Απόφασης).
Ειδικότερα για την προσβαλλόμενη και ακυρωθείσα πλέον Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη, πέρα του καθαρού
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αριθμητικού- και άρα πρόσφορου- κριτηρίου, τη
σημασία της αποστολής των Σωμάτων Ασφαλείας και τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους, αλλά ούτε ειδικές εκτιμήσεις για
τις επιπτώσεις και το όφελος που πράγματι θα
προκύψει, ούτε αν θα μπορούσαν να ληφθούν
ισοδύναμου αποτελέσματος μέτρα με μικρότερο κόστος για τα Σώματα Ασφαλείας, οι αποδοχές των οποίων δεν παραμένουν πλέον επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της
αποστολής τους (σκέψη 19 Απόφασης). Έτσι
λόγω του σωρευτικού αποτελέσματος και της
έκτασής του, υπερβαίνει το όριο των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας, της ισότητας
στα δημόσια βάρη, με δεδομένη και την αδυναμία προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και είσπραξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών
οφειλών, εξαιτίας των οποίων κρίθηκαν και πάλι
αναγκαίες οι περικοπές στις αποδοχές των Ελλήνων Αστυνομικών.
Σύμφωνα με τους Συμβούλους Επικρατείας δεν
ήταν πλέον τόσο έντονο το δημόσιο συμφέρον,
όσο εκείνο που δικαιολογούσε την υιοθέτηση
των αρχικών μνημονιακών νόμων 3833/10 και
3845/10 που ελήφθησαν προ του κινδύνου άμεσης χρεοκοπίας και εξόδου της Χώρας από την
Ευρωζώνη.
Η δε Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/211/ΕΕ για μείωση 12% κατά
μέσο όρο των ειδικών μισθολογίων, δεν απαλλάσσει τον Έλληνα Νομοθέτη από την τήρηση
των Συνταγματικών Αρχών που προαναφέρθηκαν, ειδικότερα αυτήν της αναλογικότητας αρθ.
22 παραγρ. 4 Συντάγματος.
Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σχεδόν ομόφωνα, με τις
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υπ΄ αριθμ. 2192-2196/2014 αποφάσεις της,
έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών όλων
των ένστολων και όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012
κατ’ επιταγή του μνημονιακού νόμου 4093/2012
είναι αντισυνταγματικές από την εν λόγω ημερομηνία έως και σήμερα. Δηλαδή, η αντισυνταγματικότητα των περικοπών ανατρέχει αναδρομικά
από 1η Αυγούστου 2012 τόσο για τους εν’ ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους ένστολους.
Μάλιστα, θα είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών για όσο διάστημα θα είναι σε
ισχύει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών που προβλέπει την περικοπή των
επίμαχων αποδοχών.
Η επίμαχη απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών η οποία έχει αριθμό
οικ.2834080022/14.11.2012, εκδόθηκε στο
πλαίσιο της μνημονιακής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω κυβερνητική απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο του νόμου 4093/2012 με τον
οποίο εγκρίθηκε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για την τριετία 20132016 (ή διαφορετικά Μνημονίου ΙΙΙ).
Πλέον της περικοπής των αποδοχών των εν
ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών,
κλπ, η επίμαχη υπουργική απόφαση, προβλέπει την υποχρέωση επιστροφής των αποδοχών
που είχαν ήδη καταβληθεί σε αυτούς αναδρομικά από τη 1η Αυγούστου 2012. Ο νομοθέτης χαρακτηρίζει την αναδρομική αυτή επιστροφή από
1η Αυγούστου 2012 και μετά, ως «αχρεωστήτως
καταβληθείσες» αποδοχές.
Οι δικαστές επισημαίνουν ότι από τις συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων τους που
διέπονται οι ένστολοι, αλλά και απότις ιδιαιτέρες
συνθήκες εργασίας, απορρέει εμμέσως μια ευ-

νοϊκή μεταχείριση προς αυτούς.
Οι αποδοχές των ένστολων πρέπει «να είναι
επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες
της σημασίας της αποστολής τους για το κράτος», αναφέρει η Ολομέλεια.
Από τις επιταγές των άρθρων 23, 29 και 45 του
Συντάγματος απορρέει η αρχή της ιδιαίτερης
μισθολογικής μεταχείρισης των ένστολων, ξεκαθαρίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.
Ναι μεν το κράτος μπορεί να προβεί σε μείωση του βασικού μισθού ή των επιδομάτων των
ένστολων, όμως η μείωση αυτή δεν μπορεί να
γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως εκτιμηθεί το
δημοσιονομικό όφελος, σε σχέση με τις επιπτώσεις που η μείωση αυτή έχει στη λειτουργία των
ενόπλων αυτών Σωμάτων, καθώς και αν η μείωση είναι αναγκαία ή θα μπορούσε να αναπληρωθεί με άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος για το προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων».
Μάλιστα, η υποχρέωση αυτή της προηγούμενης
εκτίμησης των πραγμάτων, πριν την πραγματοποίηση των μειώσεων των αποδοχών, «καθίσταται εντονότερη στην περίπτωση των στρατιωτικών», προσθέτουν οι δικαστές και τονίζουν:
Οι περικοπές του επιβλήθηκαν με τον επίμαχο
μνημονιακό νόμο υπερβαίνουν «το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη».
Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
Στις 19 Ιουνίου, Πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη των προεδρείων των σωματείων ΕΛΑΣΛΣ-ΠΣ, με τους νομικούς συμβούλους, κατά τη
διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν οι νομικές πτυχές των Αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.,
αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του Ν. 4093/2012 και την ακύρωση
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της υπ. αριθ. οικ. 2/83408/0022 Υπουργικής
Απόφασης, κατά το μέρος που αφορά την αναδρομική από 01/08/2012 μείωση των αποδοχών
των ενστόλων.
Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε η άμεση κοινοποίηση δια εξωδίκου προσκλήσεως στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Δημόσιας
Τάξης Προστασίας του Πολίτη και Εμπορικής
Ναυτιλίας των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., καλώντας
το ελληνικό δημόσιο να συμμορφωθεί άμεσα με
τα οριζόμενα σε αυτές.
Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως οι Ομοσπονδίες το αμέσως προσεχές διάστημα προβούν
σε νέες πρωτοβουλίες, με στόχο την άμεση
εφαρμογή των αποφάσεων όσον αφορά στην
επιστροφή του μισθολογίου στην προτεραία κατάσταση ως και στην διασφάλιση των δικαιούμενων αναδρομικών αποζημιώσεων.
Την επόμενη μέρα στέλνεται επιστολή προς τον
Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ,
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ, τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ στην οποία αναφέρεται:
«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Σας επιδόθηκαν νόμιμα οι υπ’αριθ. 2194 - 2195
- 2196/14 αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.,
σύμφωνα με τις οποίες κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες οι διατάξεις
του υποκεφαλαίου Γ.1, του κεφαλαίου Γ. του
Ν. 4093/2012 και ακυρώθηκε η υπ. αριθ. οικ.
2/83408/0022 Υπουργική Απόφαση, κατά το μέρος που αφορά την αναδρομική από 01/08/2012
μείωση των αποδοχών των ενστόλων. Οι αποφάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο
μέσο και είναι άμεσα εκτελεστές.
Κατ’ απαίτηση του συνόλου των ενστόλων που
εκπροσωπούμε και με σκοπό την πλήρη και
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άμεση εκτέλεση των αποφάσεων, σύμφωνα με
το διατακτικό τους, όπως καθορίζεται στο σκεπτικό, ζητούμε συνάντηση μαζί σας εντός των
προσεχών ημερών».
ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ
Ένα δεκαήμερο μετά την δημοσίευση των Αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., αναφορικά
με την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του
Ν. 4093/2012, από την πλευρά της Ελληνικής
Κυβέρνησης δεν υπήρξε οποιαδήποτε δημόσια
τοποθέτηση επί του θέματος είτε ενημέρωσή
από τους αρμόδιους Υπουργούς, παρά το επίσημο αίτημα των σωματείων.
Στις 25 Ιουνίου με κοινή ανακοίνωση των σωματείων ΕΛΑΣ, ΠΣ.ΛΣ επισημαίνεται:
«Το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο προσφύγαμε εγκαίρως, αποφάνθηκε αμετάκλητα
για την αντισυνταγματικότητα των μισθολογικών
περικοπών των ενστόλων, επιβάλλοντας ουσιαστικά στο ελληνικό δημόσιο να συμμορφωθεί
άμεσα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις του, ήτοι:
α) να δρομολογήσει την επιστροφή του μισθολογίου στην προτεραία κατάσταση (2012) και
β) να επιστρέψει τις δικαιούμενες αναδρομικές
αποζημιώσεις.
Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των χιλιάδων Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, που υφίστανται τις επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών, εκφράσαμε από την πρώτη στιγμή την
αγωνία όλων για το αύριο, απαιτώντας σεβασμό
και αξιοπρέπεια σε έναν κλάδο εργαζομένων
που μάχεται καθημερινά σε συνθήκες πρωτοφανούς ανασφάλειας και εγκατάλειψης.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, άμεσα, με
σχετική νομοθετική ρύθμιση να αποκαταστήσει
τους μισθούς των ενστόλων εφαρμόζοντας τις
σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της
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Επικρατείας, όπως ήδη συμμορφούμενη πράττει για τους δικαστικούς.
Καλούμε τα πολιτικά κόμματα και όλους τους
βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν και
τον δικό μας κλάδο και με τις ενέργειές τους να

συμβάλλουν στην αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών των ενστόλων.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τελεί σε επαγρύπνηση και εντός των προσεχών ημερών εφόσον
δεν υπάρξουν απτά αποτελέσματα ιδίως από
την πλευρά της Κυβέρνησης, θα δώσει τις δικές
του απαντήσεις».

18ο τακτικό συνέδριο ΕΑΠΣ
H τακτική γενική συνέλευση των μελών της
ΕΑΠΣ, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της
Κρήτης, στις 17 Ιουνίου 2014 στην αίθουσα
εκδηλώσεων - συνεδριάσεων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης στην πλατεία Κουντουριώτη
στο Ηράκλειο Κρήτης. Στις εργασίες του Συνεδρίου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των
συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού
της ΕΛΑΣ και του Λ.Σ. Μήνυμα απέστειλε ο νέος
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη κ. Β. Κικίλιας, και ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας κ. Π .Γεωργιάδης, ενώ το
Αρχηγείο του Π.Σ. εκπροσώπησε ο Υπαρχηγός
του Π.Σ. Αντιστράτηγος Χ. Αρφάλης.
Τις εργασίες του συνεδρίου απασχόλησε κυρίως
η διαμορφωθείσα κατάσταση στο Π.Σ. μετά την
ψήφιση του Ν.4249/2014 και τα επείγοντα καίρια
και φλέγοντα προβλήματα που απασχολούν τον
πυροσβεστικό οργανισμό και το πυροσβεστικό
προσωπικό. Στο δεύτερο μέρος η Γ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την προεδρεία του Διοικητή
ΠΕΠΥΔ Κρήτης Αρχιπύραχου κ. Ραπανάκη και
των συναδέλφων Μαρκουλάκη και Τσικαλά και
ενέκρινε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της δράσης της ΕΑΠΣ.

Η εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
Γιάννη Σταμούλη
Τέταρτος χρόνος της «μνημονιακής επιβολής»
και η πατρίδα μας δυστυχώς βρίσκεται ακόμα
πιο βαθιά στο τέλμα της ύφεσης της οικονομικής
κρίσης, της ανέχειας και της συνεχής περικοπής
του κράτους πρόνοιας και των κατακτήσεως του
εργαζόμενου λαού.
Την ίδια πορεία ακολουθεί και το Πυροσβεστικό
Σώμα. Τοποθετημένο στην μέγγενη των περικοπών, βρίσκεται με σοβαρότατα προβλήματα
στον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό, ακόμα και σε
βασικά εφόδια, απαραίτητα για την αποτελεσματική του απόκριση στην άσκηση της αποστολής
του.
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Το πυροσβεστικό προσωπικό, με τη σειρά του,
με τις πιο μικρές αποδοχές στο δημόσιο, προ
του μνημονίου, βρέθηκε να δέχεται την ανηλεή
περικοπή με συνεχείς μειώσεις, βλέποντας το
ειδικό μισθολόγιο των ενστόλων να μετατρέπεται σε ειδικό φτωχολόγιο.
Παράλληλα διαπιστώσαμε την συνέχιση της
απαξίας της πολιτείας στα φλέγοντα ζητήματα
του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο θυμάται
μόνο με δηλώσεις την φλέγουσα θερινή περίοδο
και μετά ακολουθεί η απόλυτη σιγή και αναβλητικότητα. Η τελευταία νομοθετική ρύθμιση, παρά
τα όποια θετικά της σημεία, δεν κατάφερε να
δώσει λύσεις στο αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο του πυροσβεστικού οργανισμού, και ούτε να
επιλύσει την εγκληματική τριχοτόμηση του προσωπικού του Π.Σ.
Η Ένωσή μας σε αυτόν το δύσκολο εργασιακό
πεδίο που διαμορφώθηκε προσπάθησε με την
παρουσία της και κυρίως με τη σοβαρότητα των
θέσεων και προτάσεων της να απλώσει ομπρέλα προστασίας στους Αξιωματικούς του Π.Σ.
στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.
Στηρίξαμε τους συναδέλφους που ενεπλάκησαν
νομικά για την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Κάναμε παρεμβάσεις όπου διοικητικές αστοχίες
έθιξαν τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Μέσω των εκπροσώπων μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ
προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε την επικουρική ασφάλιση των συναδέλφων. Διοργανώσαμε ειδική επιστημονική ημερίδα για να ενημερώσουμε για τις εξελίξεις στην επικουρική
ασφάλιση.
Με την έκδοση πολλών ενημερωτικών (δελτίωνπεριοδικού e-book), προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ενήμερους τους Αξιωματικούς – μέλη μας
για τα τεκταινόμενα τόσο στο συνδικαλιστικό –
εργασιακό χώρο, όσο και στον επαγγελματικό.
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Συνεχίσαμε την άμεση ενημέρωση στους επικοινωνιακού κόμβους της ΕΑΠΣ (ιστοσελίδα - ιστολόγια - facebook). Παράλληλα με τις δημόσιες
παρεμβάσεις της στα ΜΜΕ και τις συναντήσεις
με κόμματα, πολιτική και φυσική ηγεσία, οργανώσεις κρατά τα ζητήματα των προβλημάτων
ψηλά στην ατζέντα του κοινωνικού διαλόγου.

Η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. της
ΕΑΠΣ Τάσου Μανιάτη
Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας βιώνουν μια
νέα εποχή άγνωστη στις νέες γενιές. Μία εποχή που κύρια χαρακτηριστικά της είναι: Η φτώχεια, η εξαθλίωση, η κατάρρευση των θεσμών,
το έλλειμμα Δημοκρατίας και μία άνευ προηγουμένου κρατική τρομοκρατία με θύμα τον πολίτη. Οι εργαζόμενοι στο Π.Σ δεν εξαιρούνται των
κανόνων της ανθρωπιστικής, πρωτίστως ηθικής
αλλά και οικονομικής κρίσης. Κάποιοι από εμάς
αντέχουν, κάποιοι είναι στα όρια της φτώχιας και
κάποιοι βιώνουν την μάστιγα της ανεργίας στις
οικογένειές τους. Όλοι μας βιώνουμε:
Ø Τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις,
Ø αύξηση της φορολογίας,
Ø χαράτσια,
Ø τις περικοπές του προϋπολογισμού του Π.Σ
σε υλικά και μέσα,
Ø την μεγαλύτερη κλοπή του αιώνα στο ασφαλιστικά μας ταμεία εξαιτίας του PSI
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Ø τις ψεύτικες προεκλογικές υποσχέσεις, σε φιλοδωρήματα, πού δείχνουν σε όλη την έκταση
την αναλγησία και τη αήθη και άθλια συμπεριφορά των συγκυβερνητών.
Για μας τους Αξιωματικούς η αναξιοκρατία στις
κρίσεις και στις προαγωγές και η έλλειψη οργανογράμματος, καθώς και νέου κανονισμού
μεταθέσεων σε αντικατάσταση του ισχύοντος
αναχρονιστικού εξαιτίας της μη προσαρμογής
του στα νέα κοινωνικά και υπηρεσιακά δεδομένα, αθροίζει προβλήματα αντί να τα απαλύνει.
Όλοι μας, βιώσαμε τις αδιαφανείς διαδικασίες,
με έλλειψη ουσιαστικού και όχι προσχηματικού διαλόγου, στην κατάρτιση ενός Ν/Ο για τον
«Εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του ΠΣ».
Η κατάρτιση νόμων πού αφορούν την δημόσια
Τάξη και Προστασία του πολίτη πραγματοποιούνται μέσα από ουσιαστικό διάλογο, από διακομματική επιτροπή με την συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων. Το παρόν ν/ο σχεδιάστηκε και
ψηφίστηκε για να εφαρμόσει τις επιταγές των
Τροκανών για δημοσιονομική προσαρμογή ,
των αφεντικών της κυβέρνησης η οποία είναι
άριστος υπηρέτης των οικονομικών και πολιτικών τους συμφερόντων. Το νέο Ν/Ο αποδεικνύει ότι έχει τεράστιες ελλείψεις, διότι τα κρίσιμα
ζητήματα, τα παραπέμπει σε λύσεις με Π.Δ και
Υπουργικές αποφάσεις, όπως:
Ø η συρρίκνωση των δομών του Σώματος και
σε βάθος χρόνου ιδιωτικοποίησή του,
Ø καθώς και η ομογενοποίηση του προσωπικού
του.
Την έλλειψη ομογενοποίησης του προσωπικού,
την βιώνουν περισσότερο από όλους οι Αξιωματικοί πού ασκούν τα καθήκοντα – Διοίκησης των
Υπηρεσιών του Π.Σ .Όσο αφορά την αντιπυρική
περίοδο, για μια ακόμα φορά προσευχόμαστε
ώστε οι καιρικές συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε

να μην ευνοούν συμβάντα μεγάλων δασικών
πυρκαγιών και κατ επέκταση άλλων φυσικών
και Τεχνολογικών καταστροφών. Η αδυναμία
χρησιμοποίησης των συναδέλφων πενταετούς
υποχρέωσης στο επιχειρησιακό έργο, τις αργίες
τις νύχτες και στις μετακινήσεις εκτός έδρας, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία
των Πυροσβεστικών υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού έργου. Η έλλειψη ελαστικών επισότρων και ανταλλακτικών
καθώς η παλαιότητα και ο παροπλισμός ικανού
αριθμού οχημάτων, αποτελούν εκρηκτικό μίγμα
στα Χέρια των Διοικητών .Επίσης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον Εθνικό Εναέριο στόλο,
λόγω παλαιότητας και έλλειψης ανταλλακτικών,
με τον ελάχιστο σε αριθμό διατιθέμενων εναέριων μέσων. Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί
σε καμία των περιπτώσεων να χρησιμοποιηθεί
ως άλλοθι για την διάλυση του Εθνικού εναέριου
στόλου και την αντικατάστασή του με μισθωμένα εναέρια.
Στον οικονομικό τομέα εισπράξαμε:
Ø Ψεύτικες υποσχέσεις ακόμα και του ιδίου του
Πρωθυπουργού για το βοήθημα των πενήντα
(50)ευρώ μέχρι το τέλος του 2013,
Ø το παιχνίδι με τις διαρροές των αποφάσεων
του Σ.τ.ε προεκλογικά και οι απειλές ότι η οποιαδήποτε χορήγηση χρημάτων σε μία επαγγελματική ομάδα θα καλυφθεί από ισοδύναμα μέτρα
της ιδίας,
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Ø η επιτέλους!!!!!! καθαρογραμμένη απόφαση
πού θέλει ιδιαίτερη ανάγνωση, αναμένει την
ανακοίνωση της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου για την υλοποίησή της ή όχι.
Ø Το Πλεονασματικό πεντακοσάευρο πού σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού θα το διένειμε σε όλο το ένστολο προσωπικό, και τελικά

δόθηκε στο 1/8 των υπαλλήλων του ΠΣ.
Ø Τέλος η πρόσφατη αλλαγή νέου προσώπου
στην θέση του Υπουργού του Προ.Πο, δεν θα
έχει θετικό πρόσημο για το Πυροσβεστικό Σώμα
και για την Ασφάλεια και την προστασία του πολίτη, αν δεν συνοδευτεί από αλλαγή πολιτικής.

η πυροσβεστική τακτική του αντεμπρησμού
Όταν οι Πυροσβέστες βάζουν φωτιά για να σταματήσουν το μέτωπο της δασικής πυρκαγιάς.
Είναι οι Πυροσβέστες εμπρηστές;

Του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη
Παράξενο στο άκουσμα, στο ευρύ κοινό, αλλά
όχι στο πυροσβεστικό γίγνεσθαι, όπου ο λεγόμενος αντεμπρησμός, ή αντιπυρκαγιά, ή αντιπυρά, αποτελεί μια από τις λεγόμενες «έμμεσες ξηρές μεθόδους κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.
Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, οι Πυροσβέστες,
βάζουν φωτιά, προκαλώντας μέτωπο πυρκαγιάς, αντίθετα από τη διεύθυνση του ανέμου, με
σκοπό να πλησιάσουν το κύριο μέτωπο της δασικής φωτιάς και να το εξουδετερώσουν.
Στην πυροσβεστική βιβλιογραφία, στην Ελλάδα,
πρώτος αναφέρεται στη μέθοδο αυτή, ο πολυγραφότατος Αξιωματικός του Π.Σ. Ηλίας Μπέτσιος στο βιβλίο «Επιστημονική Πυροσβεστολογία», έκδοση 1965. Συγκεκριμένα γράφει «ο
αντεμπρησμός είναι μια δευτέρα τεχνητή πυρκαγιά, ήτις δημιουργείται έμπροσθεν του κυρίως
μετώπου της πυρκαγιάς επί τω τέλει σχηματισμού κενού μεταξύ της πραγματικής και τεχνητής πυρκαγιάς, οπότε αύτη ελλείψει τροφής θα
σβήσει αφ΄ εαυτής».
Στην ανάλυση της μεθόδου, ο Μπέτσιος ανα-
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φέρει, ότι ως στήριγμα για την προπαρασκευή
του «αντεμπρησμού» χρησιμοποιούνται υπάρχοντες δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, αγροί αλλά
και στενές αποψιλωμένες λωρίδες που δημιουργούνται επιτόπου. Για τη δημιουργία του «αντεμπρησμού» τοποθετούνται Πυροσβέστες σε
απόσταση 50 βημάτων, ο ένας από τον άλλο,
ο καθένας φέρει μια δάδα με εύφλεκτα υλικά και
μετά το παράγγελμα του διευθύνοντος την επιχείρηση, βάζουν φωτιά στα χαμηλά κλαδιά των
δέντρων, όταν το μέτωπο πλησιάσει στα 200
μέτρα. Η φωτιά με αυτόν τον τρόπο δεν θα κατευθυνθεί προς τη φορά του ανέμου αλλά προς
τον φτωχό σε αέρα, χώρο της αρχικής εστίας
πυρκαγιάς και έτσι θα δημιουργηθεί μια καιόμενη ζώνη, πλάτους 200 μέτρων της οποίας το
πύρινο μέτωπο δεν θα μπορεί να υπερβεί.
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Στο εγχειρίδιο κατασβέσεως πυρκαγιών δασών,
έκδοση ΑΠΣ 1981, αναφέρεται η «έμμεση μέθοδος καταστολής δασικών πυρκαγιών, ή αντιπύρωση». Στην περιγραφή της μεθόδου αναφέρεται ότι «Κατά τη μέθοδο αυτή η γραμμή ελέγχου
πυρός εκλέγεται κατά μήκος φυσικών ρηγμάτων
στη διάδοση του πυρός (διακοπή στη συνέχεια
της καύσιμης ύλης, όπως π.χ. δρόμοι, υδάτινα
ρεύματα, αντιπυρικές λωρίδες, κορυφογραμμές
κλπ). Σύμφωνα με το πυροσβεστικό εγχειρίδιο,
ο σχεδιασμός της μεθόδου έχει σκοπό να συναντήσει την πυρκαγιά που επέρχεται σε μια απόσταση αρκετή από τη γραμμή ελέγχου πυρός,
έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια από
τους «κηλιδωτές πυρκαγιάς» που τυχόν θα εμφανιστούν είτε από το αντιπύρ, είτε από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς.
Στο πλέον διαχρονικό βιβλίο «Μαθήματα Πυροσβεστικής Τέχνης» του τ. Αρχηγού του Π.Σ.
Γ. Αντωνόπουλου, έκδοση 1994, ο «αντεμπρησμός» περιγράφεται ως «το τελευταίο μέσο
κατάσβεσης πυρκαγιάς δάσους σε περίπτωση
αποτυχίας κάθε άλλης προσπάθειας»
Ο τ. Αρχηγός, αναφέρει ότι ο αντεμπρησμός
είναι μια τεχνητή πυρκαγιά, η οποία είναι καλά
προπαρασκευασμένη, με κατεύθυνση το μέτωπο της κύριας πυρκαγιάς. Το σβήσιμο των δύο
πυρκαγιών θα γίνει αμέσως μόλις αυτές συναντηθούν, από την «έλλειψη τροφής». Ο αντεμπρησμός έχει ως αφετηρία τις θέσεις οι οποίες
εκλέγονται για τη δημιουργία αποψιλωμένων
αντιπυρικών ζωνών.
Στο βιβλίο «Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών» του Διον. Βορίση, έκδοση 2001, περιγράφεται το αντιπύρ, ως «ακραία ενέργεια για την
κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς και θα πρέπει να εφαρμόζεται με μεγάλη φειδώ… Βασική
αρχή της μεθόδου αυτής είναι η εκμετάλλευση

των θερμικών ανοδικών ρευμάτων του αέρα
που δημιουργούνται από την πυρκαγιά.
Για την μέθοδο αυτή, επίσης αναφέρεται στο βιβλίο του «Μαθαίνοντας να ζούμε με τις Δασικές
Πυρκαγιές», έκδοση 2003. ο Π. Κωνσταντινίδης,
αναφέροντας ότι η αντιπυρά είναι μια έμμεση μέθοδος κατάσβεσης στην δασοπυρόσβεση. Ιδιαίτερα αναφέρει ότι: « η πρόκληση της αντιπυράς
γίνεται με αργό ρυθμό ώστε να ελέγχεται η καιγόμενη γραμμή καλύτερα. Όταν διαπιστωθεί ότι
η κύρια φωτιά προχωρά γρηγορότερα από ότι
υπολογίστηκε, θα πρέπει να καίγονται μικρές
εκτάσεις κατά μήκος του μετώπου, ώστε να μειωθεί η ένταση των φλογών που πλησιάζουν.
Το μικρό αυτό αφιέρωμα παρουσιάζει το κάπως άγνωστο στην πατρίδα μας “πυροσβεστικό
μότο” της καταπολέμησης της φωτιάς με φωτιά.
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αντιπυρική προστασία των δασών
χωρίς δασική υπηρεσία;
Παρά τη σχετικά δροσερή είσοδο του καλοκαιριού, οι πρώτες δασικές πυρκαγιές έκαναν την
πρώτη τους εμφάνιση. Για άλλη μια χρονιά ο
μηχανισμός δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την
πύρινη απειλή υπό το βάρος των προβλημάτων των ελλείψεων που είναι πλέον γνωστά
σε όλους, υπεύθυνους και μη. Για τα ειδικότερα προβλήματα του ΠΣ τουλάχιστον, εγκαίρως
έχουν αναφερθεί με λεπτομέρειες και σε κάθε
τόνο, ειδοποιώντας Πολιτεία και Κοινωνία ότι ο
μηχανισμός δασοπυρόσβεσης τον οποίο υποστηρίζουμε εμείς οι Πυροσβέστες παρουσιάζει
υστερήσεις και ελλείψεις σε μέσα εξοπλισμό και
προσωπικό.
Όμως επειδή η προστασία του δασικού πλούτου δεν σημαίνει μόνο πυρόσβεση, αλλά κυρίως πρόληψη, διαχείριση και επιτήρηση σαφώς
και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες και φορείς
χρειάζεται να συνεισφέρουν τα μέγιστα ώστε
να υπάρξει επαρκή προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου. Η δασική υπηρεσία σαφώς και
έχει το μέγιστο της ευθύνης στις εργασίες που
προαναφέραμε μιας και όπως πολύ σωστά
υποστηρίζουν οι συνάδελφοι της δασικής επιστήμης, δασοπροστασία δεν μπορεί να σημαίνει μόνο πρόληψη. Διαβάζοντας πάντως σχετικό
πόρισμα που είδε το φως της δημοσιότητας, σε
έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης για τα δασαρχεία και τις διευθύνσεις δασών δεν μπορεί κανείς να πει ότι
ησύχασε ότι η δασοπροστασία είναι σε καλό
δρόμο. Σύμφωνα με το πόρισμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ANT1, με τον τίτλο
«Δασικές Υπηρεσίες: Χάνουν και το δέντρο και
το δάσος» και τον υπότιτλο: «Η μνημειώδης
ανοργανωσιά των δασικών υπηρεσιών αποτυ-
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πώνεται ανάγλυφα στην έκθεση του Σώματος
Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης»,
καταγράφονται τα παρακάτω:
- υπερστελέχωση υπηρεσιών με μειωμένο φόρτο και υποστελέχωση δασαρχείων με μεγάλο
αριθμό εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος. Είναι
ενδεικτικό ότι στις κατηγορίες ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΥΕ/ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ καταγράφονται
1041 υπεράριθμοι από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις. Πλεονάζον προσωπικό που
οφείλεται κυρίως στην απορρόφηση των πρώην αγροφυλάκων, όμως σύμφωνα με το πόρισμα άνισα κατανεμημένο αλλά και ανειδίκευτο
«οι δασοφύλακες που προέρχονται από την
αγροφυλακή να επιμορφωθούν στα δασικά ζητήματα και οι παλαιοί δασοφύλακες στα αγροτικά ζητήματα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι
επιθεωρητές. Επίσης εντοπίζεται έλλειμμα 186
δασοπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Χαρακτηριστική του στρεβλού τρόπου επάνδρωσης
των υπηρεσιών είναι η αναφορά των επιθεωρητών: «Το προσωπικό δεν έχει κατανεμηθεί στις
υπηρεσίες με κριτήριο το μέγεθος των δασικών
εκτάσεων που επιβλέπουν». Για παράδειγμα η
Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου ενώ στη δικαιοδοσία της περιλαμβάνεται μια περιοχή με μικρή κάλυψη από εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνεται στην κατηγορία των υπηρεσιών με
τους περισσότερους δασοφύλακες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αντίστοιχα
το Δασαρχείο Λαμίας έχει 52 ΔΕ/ΥΕ δασοφύλακες. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το πόρισμα σε
39 δασαρχεία δεν επαρκεί το προσωπικό αυτών
των κατηγοριών, ενώ η έλλειψή τους αναγκάζει
συνολικά 67 δασικές υπηρεσίες να βγάζουν για
περιπολίες εργαζόμενους ανώτερων εκπαιδευτικών κατηγοριών. Έτσι σύμφωνα με τους

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

ελεγκτές καθυστερεί η διεκπεραίωση υποθέσεων που εντάσσονται στα καθήκοντα των Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπόνων. Κενά
καταγράφονται και στην στελέχωση των διευθύνσεων δασών και των δασαρχείων με διοικητικό προσωπικό, το οποίο κατά τα άλλα είναι
υπεράριθμο σύμφωνα με το πόρισμα: συνολικά
212 διοικητικοί υπάλληλοι, 14 παραπάνω από
τις προβλεπόμενες θέσεις. Παρόλα αυτά 17 δασαρχεία δεν έχουν κανέναν αυτής της ειδικότητας και σε 2 δασαρχεία υπηρετούν 7.
- άκρως ανησυχητικά είναι το ευρήματα που
αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των δασικών
υπηρεσιών. Ειδικότερα σύμφωνα με τους επιθεωρητές που διενήργησαν τον έλεγχο:
α) Μόνο 37 από τα 103 δασαρχεία επιτηρούν
επαρκώς τις περιοχές ευθύνης τους
β) 50 από τα 103 δασαρχεία δεν τηρούν σειρά
προτεραιότητας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων(παρότι είναι πειθαρχικό παράπτωμα)
γ) 86 από τα 103 δασαρχεία παρότι είναι επαρκώς στελεχωμένα και δεν έχουν μεγάλο όγκο
υποθέσεων δεν διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις
εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα όπως αναφέρεται στο πόρισμα 10
δασαρχεία δεν έχουν τελειώσει υποθέσεις του
2003!
- Έρμαιο της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης
έχει γίνει και η υλικοτεχνική υποδομή των δασικών υπηρεσιών, όπως δείχνουν τα στοιχεία του
πορίσματος. Οχήματα, μοτοσυκλέτες, δορυφορικά συστήματα και άλλα μέσα είτε αραχνιάζουν
αφού δεν έχουν μοιραστεί ανάλογα με τις ανάγκες, είτε έχουν αποσυρθεί λόγω παλαιότητας.
Από τα 574 αυτοκίνητα που έχουν προμηθευτεί
τα δασαρχεία όλης της χώρας, 113 (δηλαδή το
20% του στόλου) δεν χρησιμοποιούνται λόγω

παλαιότητας, βλάβης, μεγάλου κόστους συντήρησης ή ακαταλληλότητας. Επίσης 35 αυτοκίνητα είναι σε λειτουργία αλλά δεν χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που έχουν διατεθεί
γιατί πλεονάζουν. Από τις 316 μοτοσυκλέτες 112
(το 35%) δεν χρησιμοποιούνται λόγω έλλειψης
οδηγών, παλαιότητας, ασύμφορης επισκευής ή
συντήρησης αλλά και λόγω ακαταλληλότητας.
19 μοτοσυκλέτες που είναι λειτουργικές αλλά
περισσεύουν. Από 487 GPS, 48 δεν αξιοποιούνται γιατί είναι παλαιάς τεχνολογίας ή έχουν
βλάβη. Στο πόρισμα μάλιστα αναφέρεται ότι σε
δασαρχείο της περιφέρειας χρησιμοποιούν κινητά υπαλλήλων για GPS, ενώ καταγράφηκαν
και 16 που λειτουργούν αλλά δεν βγαίνουν μαζί
με τους δασοφύλακες σε ελέγχους και επιθεωρήσεις. Επίσης και στα 103 δασαρχεία όλης
της χώρας έχει δοθεί πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Μόνο ένα εκείνο της Καβάλας την έχει αξιοποιήσει για τη δημιουργία ιστοσελίδας, ως εργαλείο
για την απλοποίηση των συναλλαγών με τους
πολίτες.
Πηγή:
http://www.thecut.gr/news/Society/
article/341826/dasikes-ypiresies-xanoynkai-to-dentro-kai-to-dasos
Τα παραπάνω είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη
και ανησυχητική εικόνα για το μηχανικό δασοπροστασίας, που πρέπει να είναι ξεκάθαρο και
κατανοητό σε όλους ότι η πυρόσβεση είναι ένα
μικρό μέρος της και μάλιστα το έσχατο.
Και επίσης το παραπάνω είναι μια πολύ καλή
απάντηση στους ανθρώπους της δασικής επιστήμης που οραματίζονται για την επαναφορά
στα χρόνια της πλήρης διαχείρισης από την Δασική Υπηρεσία της δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας.
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