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Πριν φύγει η κάπνα από τις φωτιές,
πάλι στο καμίνι του μνημονίου

Και ενώ η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην
κορύφωσή της.
Και ενώ οι Πυροσβέστες σε όλη τη χώρα γεμίζουν τα πνευμόνια τους με την κάπνα και την
κάψα της φλόγας στα πύρινα μέτωπα σε όλη
τη χώρα.
Και ενώ δίνουν την ψυχή τους, με τα υπέργηρα
πυροσβεστικά, με την μία στολή “πλύνε-βάλε”.
Και ενώ κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον,
κρατώντας ψηλά το δείκτη ασφάλειας στη
χώρα, τις κρίσιμες τούτες ώρες.... οι γνωστοί
“ιέρακες” της τέως τρόικας, τέως θεσμών και
νυν τετρόικας, αριθμοδομούν εκ νέου τις αποδοχές του δήθεν ειδικού μισθολογίου τους.
Και ενώ οι Πυροσβέστες σβήνουν τη φωτιά
στην πατρίδα μας, “τα γνωστά κλιμάκια” ξαναμελετούν τον ορθολογισμό και τα ‘επιδόματα”
του μισθολογίου μας.
Βέβαια αναφορικά με τις έξτρα παροχές, δυστυχώς τα “κλιμάκια” δεν θα βρούν να κόψουν
κάτι, γιατί ο Πυροσβέστης δεν κάνει χρήση ούτε
“πυροσβεστικών οικιών”, ούτε θερινών θερέτρων, ούτε πρατηρίων, ούτε καν παιδικών κατασκηνώσεων.
Θα βρουν ένα φτωχοκάματο που απέμεινε μετά
από τις επιθέσεις του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 1 και 2.
Θα βρει ένα επιδοματικό μισθολόγιο, συγκροτημένο από ότι ψίχουλο έριχνε κατά καιρούς
η Πολιτεία για να δείξει το δήθεν “ενδιαφέρον
της”. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι η αρχή της
κρίσης βρήκε τους ενστόλους στον πάτο της μισθολογικής κλίμακας του δημοσίου.
Σήμερα στο δρόμο του 3ου πλέον Μνημονίου
το έργο προετοιμάζεται να επαναληφθεί ως
Τραγωδία. Εκεί που αναμέναμε την πλήρη δικαίωση για το άδικο των περικοπών μας, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ βλέπουμε τι διαρροές για στόχευση πάλι του μισθολογίου μας
για περαιτέρω περικοπές.
Ταυτόχρονα πάλι διαρροές στοχεύουν εκ νέου
το συνταξιοδοτικό μας για δήθεν νέα τακτοποίηση, ξεχνώντας ότι με την τελευταία τακτοποί-

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

ηση, οι μετά το 2010 έως και 2014 θεμελιωθέντες τους προστέθηκε 6 ετή υπηρεσία, και
ισχυρότατο χρηματικό αντικίνητρο για την πρόωρη αποχώρηση, ενώ για τους μετά το 2014
ορίστηκε 40ετή υπηρεσία και το 60 έτος ως
αφετηρία εξόδου.
Δεν περιμένουμε από τους αριθμολάγνους εκπροσώπους της “μνημονιακής επιδρομής” της
χώρας μας, να κατανοήσουν τίποτα από όλα
αυτά. Τα αξιότιμα αυτά στελέχη κάνουν απλά τη
δουλειά που τους έχει ανατεθεί. Περιμένουμε
όμως από την Ελληνική Κυβέρνηση να κάνει το
καθήκον της και να σβήσει τη φωτιά που πάει
να ανάψει εκ νέου στη ζωή των Ελλήνων Πυροσβεστών.
Είναι το ελάχιστο της έμπρακτης αναγνώρισης
στον Έλληνα Πυροσβέστη.
Τέλος να σημειωθεί, ότι εκτός από τις διαπραγματεύσεις, στα 5στερα, υπάρχει και ο δρόμος
του αγώνα. Και οι συνδικαλιστικές δυνάμεις
παρά “τα μπάνια του λαού” είναι εδώ και παρακολουθούν τις εξελίξεις.Το οφείλουμε στους
συναδέλφους που δίνουν την ψυχή τους, και διακινδυνεύουν τη ζωή τους, τους Πυροσβέστες
που βγάζοντας το κράνος και τη στολή τους,
φανερώνουν ένα φτωχό εργαζόμενο που μετά
τη βάρδια του έχει να παλέψει με τη φωτιά της
ανεργίας, της φτώχειας και της ανέχειας που
σιγοκαίει τόσα χρόνια το σπίτι του, όπως και
όλων των Ελλήνων του μόχθου.
* Η φωτογραφία που έκανε το γύρο των ΜΜΕ
τις μέρες των πολλών πυρκαγιών στα μέσα
Ιούλη, είναι πράγματι αντιπροσωπευτική του
πυροσβεστικού οργανισμού.
Το πρόσωπο ενός ανώτατου αξιωμτικού, του
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Αρχιπύραχου Μιχάλη Ανδριόπουλου, Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της
Αθήνας, δείχνει το πράγματι ειδικό της δουλειάς του Έλληνα Πυροσβέστη που ανεξάρτητα

ηλικία, καθήκοντα, βαθμό, την ώρα που χρειάζεται μετατρέπονται άπαντες σε πυρομαχητές.
Αυτά τα πρόσωπα πρέπει να έχουν στο νου
τους οι “δικοί μας” διαπραγματευτές.

κοινές συνδικαλιστικές παρεμβάσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ
Με το Ν.4334/2015 που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 80-A, πέραν των άλλων προαπαιτούμενων διατάξεων που αφορούσαν τη διάσωση
της Χώρας από ένα Grexit και εμπεριέχονταν
στο εν λόγω νόμο, υπήρχε και η επαχθής για
το Σώμα μας διάταξη, ήτοι η αναδρομική από
01.01.2015 υποχρεωτική ένταξη όλων των Επικουρικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ. Η εν λόγω διάταξη έχει ως αποτέλεσμα την υποχρεωτική ένταξη
των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ και συνεπώς τη μεταφορά των
μερισματούχων – ασφαλισμένων μας, καθώς
και της περιουσίας αυτών στο ΕΤΕΑ
Το συνδικαλιστικό κίνημα ΕΛΑΣ - ΠΣ, από την
πρώτη στιγμή που αντελήφθησαν τι ήταν αυτό
που θα συνέβαινε, επισκέφθηκαν τόσο τη Φυσική όσο και την Πολιτική Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας την 14 & 15 Ιουλίου 2015 και αφού
εξέθεσαν τους προβληματισμούς και τις ανη-

συχίες τους για το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ, μετά
από ειλικρινή και εποικοδομητική συνεργασία
κατέληξαν στην από κοινού προώθηση σχετικής νομοτεχνικής βελτίωσης – πρότασης, ώστε
να μην εφαρμοστεί η διάταξη για το ΤΕΑΠΑΣΑ
και αντιθέτως, να διατηρηθεί η προβλεπόμενη
έως πρότινος (άρθρο 220 Ν.4281/2014) δυνατότητα μετατροπής του σε Επαγγελματικό Ταμείο. Αντιπροσωπείες των σωματείων, καθ’ όλη
τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψήφιση
του ως άνω νόμου, βρίσκονταν στη Βουλή σε
συνεχείς επαφές με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, όπου εξήγησαν το αναγκαίο
της διατήρησης της δυνατότητας μετατροπής
των προαναφερόμενων Τομέων σε Επαγγελματικά Ταμεία, καταθέτοντας παράλληλα και τις
προτάσεις μας. Ωστόσο, καίτοι η παραπάνω
σχετική νομοτεχνική βελτίωση είχε τις υπογραφές του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κκ Νικόλαου Βούτση και Ιωάννη Πανούση, δεν
έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, λόγω αδυναμίας
συνεννόησης με τους «θεσμούς». Στην κοινή
ανακοίνωση στις 16 Ιουλίου χαρακτηριστικά
επισημαίνονταν:
«Επειδή, αρχές της προσεχούς εβδομάδος θα
εισαχθεί στη Βουλή ένα δεύτερο σχέδιο νόμου,
που κατά μεγάλη πιθανότητα θα αφορά και
μια σειρά από ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά
θέματα που προφανώς θα μας αγγίζουν, σας
καλούμε να είστε σε επαγρύπνηση ώστε να εκφράσουμε αγωνιστικά και δυναμικά, την άμεση
αντίδρασή μας.
Σας καλούμε, παρά τις όποιες δυσκολίες, εάν
χρειαστεί, να ανταποκριθείτε μαζικά στο αγωνιστικό μας προσκλητήριο. Δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε έναν δίκαιο αγώνα, μέσω
των συνεχών παρεμβάσεων μας, τόσο στη
Βουλή όσο και στους εμπλεκόμενους Υπουργούς, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα για τον Έλληνα Ένστολο».
ΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ
Με το άρθρο 220 του Ν.4281/2014, το “εμπρηστικό μνημόνιο Νο 2” στόχευσε το ΤΕΑΠΑΣΑ,
το οποίο προέβλεπε το γνωστό Σκύλα ή Χάρυβδη για τον επικουρικό πυροσβεστικό τομέα,
καθότι μέχρι τέλους του 2014 ή θα έπεφτε στο
χαοτικό υπέρ – ΕΤΕΑ, ή θα μετατρεπόταν σε
επαγγελματικό ταμείο. Για δε τον προνοιακό
μας τομέα, προβλεπόταν ή η “τακτοποίησή του”
με τις περίφημες “τροικανές” ρήτρες αξιόμαχου
και μηδενικού ελλείμματος ή η επίσης μετατροπή σε επαγγελματικό ταμείο.
Από κοινού ΕΑΠΣ - ΠΟΕΥΠΣ, ενημέρωσαν
με όλους τους διαθέσιμους τρόπους το πυροσβεστικό προσωπικό και σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, η ΠΟΕΥΠΣ, ως
αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες (σύγκλιση συνεδρίου και
σχετική απόφαση), αποφάσισε την μετατροπή
των επικουρικών και προνοιακών τομέων του
ΤΕΑΠΑΣΑ (τ.ΕΤΥΠΣ και τ.ΤΑΥΠΣ) σε επαγγελματικό ταμείο. Εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών διενεργήθηκε αναλογιστική μελέτη, η

οποία και υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου, ενώ συντάχθηκε και το προβλεπόμενο καταστατικό για τη δημιουργία του
επαγγελματικού ταμείου του Πυροσβεστικού
προσωπικού.
Στις 12-12-2014, εγκαίρως, ολόκληρος ο φάκελος με όλα τα απαιτούμενα, κατατέθηκε στο
Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να ξεκινήσει η
δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου. Παράλληλα τόσο η τότε κυβέρνηση, όσο και η καινούργια, παρά τις δηλώσεις καλών προθέσεων
για κατάργηση της ως άνω ρύθμισης και της
διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας του
ΤΕΑΠΑΣΑ με όλους τους τομείς του, ως έχει,
με τρεις εν συνεχεία νομοθετικές παρεμβάσεις,
απλά μετάφεραν την τελική ημερομηνία της τέλεσης της διάλυσής του. Μέχρι που πριν λίγες
μέρες, που ο πρώτος Νόμος του νέου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 ήρθε και ανέτρεψε όλα τα παραπάνω και με τις ρυθμίσεις του, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ,
χωρίς πλέον καμία επιλογή, εντάσσει τους επικουρικούς τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ.
Στις 22-07-2015 οι Πρόεδροι της ΠΟΕΥΠΣΕΑΠΣ μαζί με στελέχη του ΠΣ από το ΤΕΑΠΑΣΑ και τους αναλογιστικούς συμβούλους επισκέφθηκαν το Υπουργείο Εργασίας και είχαν
συναντήσεις με τον Αν. Υπουργό κ. Χαικάλη,
τον Γεν. Γραμματέα κ. Ρωμανιά και διευθυντικά
στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών για το ζήτημα. Παράλληλα σημαντική ήταν και η συνδρομή της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Καφαντάρη η
οποία παρέστη στη συνάντηση με τον κ. Ρωμανιά.
Στις συναντήσεις υπενθυμίσαμε την κυβερνητική δέσμευση για κατάργηση του άρθρου 220
και την εξασφάλιση της αυτόνομης λειτουργίας
του ΤΕΑΠΑΣΑ και ότι σε κάθε περίπτωση, ειδικά για τους τομείς επικουρικής και προνοιακής ασφάλισης του πυροσβεστικού προσωπικού, έχουν γίνει ενός των νομίμων προθεσμιών
όλες οι διαδικασίες που προέβλεπε ο νόμος της
Πολιτείας, δαπανώντας μάλιστα ένα σημαντικό
χρηματικό ποσό για την όλη διαδικασία. Από
την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, υπήρξε θετική ανταπόκριση, και δόθηκε
η διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει εξέλιξη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
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οι κινητοποιήσεις για το 3ο μνημόνιο
Μετά την γνωστοποίηση των νέων σκληρών μέτρων του νέου 3ου μνημονίου, το συνδικαλιστικό κίνημα εν μέσω θέρους, απάντησε άμεσα με
κινητοποιήσεις. Η πρώτη απάντηση ήταν η διοργάνωση Παλλαϊκού Συλλαλητήριού, από την
ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, 15/07/2015 και ώρα 19:30
στο Σύνταγμα. Χαρακτηριστικά στην πρόσκληση της ΕΑΠΣ - ΠΟΕΥΠΣ σημειωνόταν:.
«Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Ο δρόμος του αγώνα είναι αναπόφευκτος και
μαζί με το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο, μαζί με το σύνολο του εργατικού κινήματος,
μαζί με τους άνεργους, τους συνταξιούχους,
να δώσουμε από κοινού ένα δυναμικό αγώνα
προκειμένου να προστατέψουμε την επιβίωσή
μας και την αξιοπρέπειά μας και να βροντοφωνάξουμε:
ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ»
Το πρωί της 14ης Ιουλίου, παράλληλα συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση τα Προεδρεία των
Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, προκειμένου να εξετάσουν τη στάση του
συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων, ενόψει της ψήφισης του τρίτου Μνημονίου- Αρμαγεδδώνα.
Κοινή εκτίμηση των Προεδρείων ήταν ότι πρόκειται για νέα επαχθή, άδικη και αντιλαϊκή επίθεση ενάντια στα εναπομείναντα δικαιώματα
των εργαζομένων που σφαγιάζουν ό,τι απέμεινε από το φτωχοκάμματό μας, την πενιχρή μας
σύνταξη και τα κοινωνικά μας δικαιώματα.
Διαπιστώθηκε ότι οι κυβερνώντες αντί να καταργήσουν με ένα νόμο τα καταστροφικά μνημόνια 1 και 2, έφεραν ένα νέο Μνημόνιο, το
ίδιο σκληρό, υφεσιακό που βυθίζει την ελληνική κοινωνία ακόμα περισσότερο στη φτώχεια,
επεκτείνει την κηδεμονία των δανειστών και
«νομιμοποιεί» τον κοινωνικό εξανδραποδισμό, την ίδια ώρα που μέχρι χθες υπόσχονταν
πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για
την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών,

κατάργηση του άρθρου 220 για τα ταμεία, κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος
και κατάργηση του μαθηματικού τύπου για τον
υπολογισμό του εφάπαξ. Ειδικότερα, για τους
ένστολους εργαζόμενους το νέο Μνημόνιο
προβλέπει ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος, διαλύει τα Ταμεία μας και προαναγγέλλει δήθεν εξορθολογισμό του μισθολογίου, ήτοι
νέες περικοπές.
Μπροστά σ' αυτή τη νέα λαίλαπα και την ανακολουθία των κυβερνώντων, αποφασίστηκε η
συνέχιση του αγώνα για την διασφάλιση των
δικαιωμάτων των μελών μας, την αξιοπρέπειά
μας και το μέλλον των εργασιακών μας χώρων.
Χαρακτηριστικά στην κοινή ανακοίνωση σημειωνόταν:
«ΚΑΛΟΥΜΕ τους αρμόδιους Υπουργούς να διορθώσουν τις άδικες για τους ενστόλους ρυθμίσεις και να ανασύρουν στη μνήμη τους ό,τι
έλεγαν προεκλογικά και μετεκλογικά.
ΚΑΛΟΥΜΕ, τέλος, τους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσές μας να συμμετέχουν ενεργά
στην αυριανή πανελλαδική διαμαρτυρία της
ΑΔΕΔΥ, όπου θα βρίσκονται και τα Προεδρεία
των Ομοσπονδιών μας, μετά από τις παραστάσεις διαμαρτυρίας, στις οποίες θα προβούν
κατά τη διάρκεια της ημέρας στα συναρμόδια
Υπουργεία.
ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ! ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ!».
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το νέο τρίτο μνημόνιο
Η δυστυχία του λαού μας δυστυχώς δεν έχει
τέλος. Στο τέλος της πρόσκαιρης φωτεινής
ανάπαυλας της διαπραγμάτευσης από τη νέα
κυβέρνηση που υπήρχε η ελπίδα ότι «θα ακυρώνονταν τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι και θα εφαρμοζόταν ένα πρόγραμμα οικονομικής, κοινωνικής ανόρθωσης, παραγωγικής
και οικολογικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα
επούλωνε τα πλήγματα που είχαν δεχθεί οι
εργαζόμενοι και θα αποκαθιστούσε σταδιακά
τους όρους ασφαλούς εργασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης, με τους ανάλογους μισθούς
και συντάξεις» τελικά υπό την ασφυκτική πίεση των δανειστών και της τ. ΤΡΟΙΚΑΣ και νυν
ΘΕΣΜΩΝ ήρθε το πρώτο σχέδιο του ΝΕΟΥ
ΤΡΙΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, επαχθή, αντιλαϊκό και
εξίσου σκληρό με τα προηγούμενα μνημόνια.
Η νέα αυτή μνημονιακή λίστα περιλαμβάνει μια
καταιγίδα μέτρων που θα εξανεμίσει το εισόδημά μας και θα εξαφανίσει τα εναπομείναντα δικαιώματα μας.
1. Συνοπτικά ο νέος Αρμαγεδώνας μεταξύ των
άλλων περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα που
σαφώς στοχεύουν και τους ένστολους εργαζομένους άμεσα ή έμμεσα: Το νέο δημοσιονομικό
μονοπάτι βασίζεται σε στόχους πρωτογενών
πλεονασμάτων 1%, 2%, 3% και 3,5% του ΑΕΠ
για 2015, 2016, 2017 και 2018.
2. Ενοποίηση των συντελεστών σε έναν βασικό
συντελεστή 23%, στον οποίο θα περιλαμβάνονται εστιατόρια και catering και έναν μειωμένο
συντελεστή στο 13% για βασικά τρόφιμα, ενέργεια, ξενοδοχεία και νερό (εξαιρείται η αποχέτευση)
3. Άρση των εξαιρέσεων και διεύρυνση της βάσης και αύξηση του συντελεστή για την ασφάλεια
4. κατάργηση του μειωμένου συντελεστή στα
νησιά, ξεκινώντας από τα νησιά με υψηλό εισόδημα και αυτά που αποτελούν τους πιο δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς
5. Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
6. Κατάργηση των δαπανών των επιχορηγήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης
7. Δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για την
πρόωρη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανο-

μένης της προσαρμογής ή κυρώσεων για την
πρόωρη συνταξιοδότηση και μέσω της σταδιακής κατάργησης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και υιοθετώντας σταδιακά τα όρια συνταξιοδότησης των 67 ετών, ή στα 62 με 40 χρόνια
ασφάλισης, από το 2022, που ισχύει για όσους
θα συνταξιοδοτηθούν (εκτός από ανθυγιεινά
επαγγέλματα και οι μητέρες με παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή.
8. Υιοθετείται νομοθεσία ώστε οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεων από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων να επιβαρύνονται με ετήσιο πρόστιμο, για όσους θίγονται από την επέκταση της
ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με το
10%, πάνω από την τρέχουσα ποινή του 6%.
9. Ενσωμάτωση στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) για όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία ώστε να διασφαλιστεί ότι,
αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2015
όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα
χρηματοδοτούνται μόνον από τις δικές τους
συνεισφορές
10. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για όλους
τους συνταξιούχους από το τέλος Δεκεμβρίου
του 2019. Αυτό πρέπει να νομοθετηθεί αμέσως
και να αρχίζει (η κατάργηση) όσον αφορά το
20% των υψηλο – συνταξιούχων - δικαιούχων
από το Μάρτιο του 2016
11. Παγώνουν τα όρια για την μηνιαία καταβολή
της βασικής σύνταξης σε ονομαστικούς όρους
μέχρι το 2021.
12. Υπάρχει πρόνοια για τα άτομα που συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015, η βασική,
εγγυημένη σύνταξη να λαμβάνεται μόνο κατά
την επίτευξη της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης των 67 χρόνων.
13. Αυξάνεται η εισφορά των συνταξιούχων
υπέρ του κλάδου υγείας από το 4% στο 6%
κατά μέσω όρο και επεκτείνεται και στις επικουρικές συντάξεις.
14. Σταδιακή κατάργηση όλων των κρατικών
χρηματοδοτικών εξαιρέσεων και εναρμόνιση
στους κανόνες συμμετοχής για όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία στη δομή ή τις εισφορές του ΙΚΑ
από 1 Ιουλίου του 2015.
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15. Ορθή ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης
των εισφορών και των κανόνων για πληρωμή
επιδομάτων και τον διαδικασιών σε όλα τα ταμεία.
16. Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων
που χρηματοδοτούν συντάξεις και αντιστάθμιση από τη μείωση των παροχών ή την αύξηση
των εισφορών σε ισχύ από 31ης Οκτωβρίου
2015
17. μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2016, που
θα θέτει τις βασικές παραμέτρους με ουδέτερο
δημοσιονομικό χαρακτήρα και σε συμμόρφωση
με τον συμφωνηθέντα μισθολογικό προϋπολογισμό και με ορθή εφαρμογή σε όλο το πλαίσιο
του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένης
της χαλάρωσης του μισθολογικού βάρους σε
όλο το μισθολογικό φάσμα και σύνδεσή του με
τις εργασιακές ικανότητες, την απόδοση και την
υπευθυνότητα του προσωπικού.
18. Οι αρχές θα εφαρμόσουν, επίσης, νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων, έως τα τέλη Νοεμβρίου 2015,
19. ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών προνομίων όπως των συμφωνιών για άδειες, των
μεταφορικών, βάσει των καλύτερων πρακτικών
της Ευρωζώνης και με εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 2016
20. εφαρμογή των νέων μεσοπρόθεσμων ορίων για τον μισθολογικό προϋπολογισμό και του
επιπέδου της δημόσιας διοίκησης με στόχο την
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επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και διασφάλιση της μείωσης του μισθολογικού προϋπολογισμού σε σχέση με το ΑΕΠ έως το 2019,
21. πρόσληψη διευθυντικών στελεχών και σύνδεση της αποδοτικότητας όλων των υπαλλήλων (με στόχο να ολοκληρωθεί η πρόσληψη
διευθυντικών στελεχών που θα πραγματοποιηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, διαδικασία
η οποία μπορεί να τεθεί υπό αναθεώρηση)
22. εφαρμογή ενός νέου πλαισίου κινητικότητας έως το δ’ τρίμηνο του 2015. Το πλαίσιο θα
προωθεί τη χρήση του ορισμού της θέσεως
εργασίας και θα συνδέεται με μία online βάση
δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές
θέσεις. Η τελική απόφαση για την κινητικότητα των υπαλλήλων θα αποφασίζεται για κάθε
υπηρεσία που αφορά. Θα εκλογικεύει την «διάχυση» των υπαρχόντων πόρων και του προσωπικού σε όλο το φάσμα της Γενικής Κυβέρνησης,
23. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση
των δημοπρασιών, οι αρχές θα ολοκληρώσουν
όλες τις εναπομείνασες κυβερνητικές πράξεις,
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών
αεροδρομίων, τον ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία, τα
λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό (ο πλήρης κατάλογος στο Τεχνικό Μνημόνιο). Αυτή η λίστα των ενεργειών ανανεώνεται
τακτικά και η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι
εναπομείνασες ενέργειες θα προωθηθούν στον
ορθό χρόνο.
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24. Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσουν
τις ημερομηνίες για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης όχι αργότερα
από τα τέλη Οκτωβρίου 2015 και για ΤΡΑΙΝΟΣΕ Rosco, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στους
όρους που ισχύουν.
25. Η κυβέρνηση θα μεταφέρει το ποσοστό που
κατέχει στον ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ.
26. Θα λάβει ουσιαστικά και μη αναστρέψιμα
βήματα για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων βάσει των υπαρχουσών
συνθηκών και με τους υπάρχοντες προωθούμενους αναδόχους.
Μπροστά στο νέο αυτό τρίτο μνημόνιο οι ένστολοι εργαζόμενοι βλέπουν για άλλη μια φορά μια
φονική πυρκαγιά να ετοιμάζεται να κάψει τη ζωή
τους. Με κοινή ανακοίνωση ΕΑΠΣ – ΠΟΕΥΠΣ
επισημάνθηκε: «Από το 2010, που η χώρα
μας αλυσοδέθηκε στις μνημονιακές επιταγές,
οι ένστολοι εργαζόμενοι της χώρας βρέθηκαν
στην “εχθρική” προτεραιότητα των τροικανών
διαχειριστών. Το ήδη πενιχρό μας εισόδημα,
οι λιγοστές εργασιακές μας κατακτήσεις και
τα απομαχικά μας δικαιούμενα, τέθηκαν στην
προκρούστεια κλίνη των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 1 και 2.
Οδυνηρές θυσίες, που πέντε χρόνια δυστυχώς
“δεν πιάσαν τόπο”, καθότι ουδεμία ανάπτυξη
ήρθε και κανένα “success story” δεν πραγματοποιήθηκε στην ταλαίπωρη χώρα μας.
Σήμερα μετά από όλο αυτό τον Γολγοθά του
λαού μας, αντί να έρθει η Ανάσταση, από εχθές
η Πατρίδα μας, ξεκινά πάλι τη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του, με το νέο “ολόφρεσκο ελπιδοφόρο ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3”. Η νέα αυτή ΜΑΥΡΗ
ΛΙΣΤΑ των προαπαιτούμενων που επιβάλλουν
οι Δανειστές, μακρά και σκληρή, έρχεται να
πυρπολήσει ότι απέμεινε από τα δύο προηγούμενα ΜΝΗΜΟΝΙΑ.
Πέρα από τα κοινά μέτρα που έρχονται να βυθίσουν σε μια ακόμη μεγαλύτερη ύφεση την

πατρίδα μας, υπάρχουν και τα ειδικότερα που
είναι αφιερωμένα στο γνωστό “προνομιούχο” ,
τον ένστολο εργαζόμενο. Στο στόχαστρο μπαίνει άμεσα η “αναδιάρθρωση του ειδικού μισθολογίου”, η κατεδάφιση των επικουρικών μας
ταμείων καθώς και το άγριο τσεκούρωμα στις
συντάξεις.
Συνάδελφοι
Οι Πυροσβέστες όλα αυτά τα “πέτρινα μνημονιακά χρόνια” συμβάλαμε με τις μεγάλες περικοπές που υποστήκαμε, στην αδιέξοδη αυτή
πολιτική. Παράλληλα με τον επαγγελματισμό
μας και το φιλότιμό μας, με πενιχρά μέσα και
πετσοκομμένες πιστώσεις δώσαμε ένα τιτάνιο
αγώνα για να διατηρήσουμε την Πολιτική Προστασία στην χώρα μας σε υψηλό επίπεδο. Το
νέο αυτό ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 θα επιφέρει νέα δεινά,
θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, καλώντας
για πολλοστή φορά να πληρώσουν την κρίση
αυτή που δεν τη δημιούργησαν.
Ο δρόμος του Αγώνα είναι αναπόφευκτος. Το
συνδικαλιστικό μας κίνημα, μαζί με το εργατικό
κίνημα της χώρας, πρέπει τώρα για άλλη μια
φορά να δώσει τον αγώνα. Να σβήσει τη νέα
αυτή φωτιά που απειλεί να κάψει τη ζωή μας.
Σας καλούμε σε αγωνιστικό προσκλητήριο. Για
να προστατέψουμε την επιβίωση και την αξιοπρέπεια μας. Ο αγώνας μας η απάντησή μας.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ».
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μεταφορικό έργο από το ΠΣ
Με εντολή της πολιτικής ηγεσίας,
αποφασίστηκε την 16η Αυγούστου το
μεσημέρι, το Πυροσβεστικό Σώμα, να
προσθέσει στις αρμοδιότητές του της
παροχή συγκοινωνιακού έργου στο
κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντας με
τα πυροσβεστικά λεωφορεία από το
Πεδίον Άρεως στον Ελαιώνα τους εκεί
προσωρινά διαμένοντες. Με κοινή
επιστολή ΕΑΠΣ – ΠΟΕΥΠΣ προς την
πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία,
επισημάνθηκε:
«ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν
συμπεριλαμβάνεται η παροχή μεταφορικού –
συγκοινωνιακού έργου, μεταφοράς ιδιωτών.
Επίσης για τα βοηθητικά αλλά και πυροσβεστικά οχήματα, υπάρχει ειδικό θεσμικό πλαίσιο
που διέπει τη χρήση τους, την δικαιολόγηση
των καυσίμων τους και την αποστολή τους.
Η νέα αυτή αποστολή για τη μεταφορά ιδιωτών,
που προφανώς δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας,
όπου και θα επιλαμβανόταν η ΕΛΑΣ ή ιατρικής βοήθειας, όπου και θα επιλαμβανόταν το
ΕΚΑΒ, ή άλλου κινδύνου, μιας και θα υπήρχε
πυροσβεστική επιχείρηση σε εξέλιξη, υπάγεται στους δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς που
έχουν αποστολή το συγκοινωνιακό – μεταφο-

ρικό έργο». Στην παρέμβαση επίσης τονίστηκε
ότι
Σε κάθε περίπτωση, αν αποτελεί νέα πολιτική
επιλογή της γενικότερης εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, η ενεργέστερη
μετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού και στις δράσεις αυτές,
ιδιαίτερα την σημαντική αυτή στιγμή της ανεξέλεγκτης έξαρσης του φαινομένου, παρακαλούμε όπως θωρακίστε μας θεσμικά, προβλέποντας την όποια νέα δράση στην αποστολή
μας, και τροποποιείστε άμεσα όλα τα σχετικά
θεσμικά κείμενα, ώστε τόσο η πυροσβεστική
διοίκηση, όσο και το εμπλεκόμενο πυροσβεστικό προσωπικό, να λειτουργεί εντός αρμοδιότητας και με όλα τα προβλεπόμενα επίπεδα
ασφάλειας. Τέλος να επισημάνουμε
ότι ο Έλληνας Πυροσβέστης, βγάζει
πάντα “ασπροπρόσωπη” την κρατική μηχανή, καλύπτοντας “γρήγορα
άμεσα. αποτελεσματικά και φθηνά” τα
απρόβλεπτα προβλέψιμα. Δυστυχώς
όσο τα καταφέρνει δέχεται το ευχαριστήριο κτύπημα στην πλάτη, όταν
όμως “στραβώνει”, βρίσκεται μόνος
αντιμετωπίζοντας το ανάθεμα και την
δικαϊκή ζυγό».
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φρέσκο αυγουστιάτικο και ληστρικό....
ΑΠΛΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ! ! !
Τελικά εν μέσω Αυγούστου 2015, οι γνωστοί
μας πλέον εδώ και χρόνια, “σωτήριοι” θεσμοί
των διεθνών αγορών, των στυγνών δανειστών
και των νεοηγετίσκων της Ευρώπης, επέβαλαν
πλέον το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ απέναντι στις πλάτες
του λαού μας και της μικρής μας χώρας.
Οι προσταγές της εμπλουτισμένης ΤΡΟΙΚΑΣ
περιλαμβάνουν δεκάδες μέτρα που θα πλήξουν
εκ νέου το εισόδημα και την καθημερινότητα
όλων μας, χτυπώντας γι άλλη μια φορά κυρίως
τους μη προνομοιούχους. Η λίστα μεγάλη και
ανάμεσα σε αυτά τα πιο οδυνηρά:
- Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ
- Μείωση ακατάσχετων ορίων για οφειλές στο
δημόσιο
- Αλλαγές στις 100 δόσεις
- Αύξηση προκαταβολής φόρων σε επιχειρήσεις
- Περιορισμός της φοροαπαλλαγής των αγροτών
- Κατάργηση έκπτωσης φόρου στο αγροτικό
ντίζελ
- Αύξηση ΦΠΑ από 0% σε 23% για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
- Περιορισμός της αποζημίωσης για εκτός
έδρας στο δημόσιο
- Ημιαυτόματες περικοπές κρατικών δαπανών
από το δημοσιονομικό συμβούλιο αν ο προϋπολογισμός ξεφεύγει των στόχων του
- Άμεση εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων που ψηφίστηκαν τον Ιούνιο για το δάνειο
- γέφυρα

- Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων
- Αλλαγές στις κατώτατες συντάξεις
- Ενοποίηση επικουρικών ταμείων
- Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
- Αλλαγή στη φορολογία των αγροτών, ξεκινώντας από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, και στη συνέχεια στο
εισόδημα.
- Απελευθέρωση εκπτώσεων, ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενέργειας.
- Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων
- Ολοκλήρωση όλου του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
Η λίστα βέβαια δεν θα μπορούσε να μην θυμηθεί και τους ενστόλους και ειδικότερα προβλέπει ότι :
- θα πρέπει να αλλάξει το σύνολο του τρόπου
πληρωμής εκτός έδρας μετακινήσεων – αποσπάσεων – μετακινήσεων
- Οι επικουρικοί τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ πηγαίνουν στο ΕΤΕΑ
- Παραπέμπει στο φθινόπωρο για αλλαγές στο
μισθολόγιο και το ασφαλιστικό.
Δυστυχώς η λαίλαπα της μνημονιακής πολιτικής
δεν σταματά. Τα συνήθη υποζύγια οι μη προνομιούχοι της χώρας θα συνθλιβούν για άλλη μια
φορά στο βωμό της παραμονής στο ευρώ και
των επαχθέστατων μέτρων του 3ου μνημονίου.
Στην σχετική ανακοίνωση της η ΕΑΠΣ, την 13η
Αυγούστου καταλήγει: «Αυτή η φωτιά που καίει
τη ζωή μας, δυστυχώς αυτοί που είναι υπεύθυνοι δεν μπορούν να τη σβήσουν.»
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το γκρέμισμα του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
Παραμονή της Παναγιάς, ήρθε με ευρεία διακομματική στήριξη ήλθε το ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
στην ταλαίπωρη πατρίδα μας. Σκληρό αντιλαϊκό
και άδικο, όπως και τα άλλα έρχεται να ισοπεδώσει ότι έχει απομείνει σε κοινωνικό δικαίωμα
και να ολοκληρώσει την βαθιά ύφεση, βυθίζοντας το λαό μας ακόμα πιο βαθιά στη δυστυχία.
Πέρα από την νέα λίστα μέτρων-τρόμου, τις
τελευταίες ώρες της ψήφισης από την Βουλή,
εξελίχθηκε μια “έξτρα” επίθεση που είχε στο
στόχαστρό της πάλι τους ένστολους εργαζόμενους των ΣΑ και ΕΔ. Οι εισηγητές του 3ου
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ με τροπολογία της τελευταίας
ώρας, εντελώς αιφνιδιαστικά και με τρόπο, που
από ότι ακούστηκε στη Βουλή, είναι αμφίβολης
συνταγματικότητας, προέβλεψαν την αλλαγή
του υπολογισμού των συντάξεων του δημοσίου και των ενστόλων, με σφαγιαστικό εννοείται
τρόπο και ΚΑΤΗΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, προβλέποντας ότι όλοι οι ένστολοι θα συνταξιοδοτούνται
πλέον, συσσωρευτικά όταν συμπληρώνουν 40
συντάξιμα και 58 έτη.
Μετά την πληροφόρηση των παραπάνω, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου και επαφών για
την ανατροπή των παραπάνω “εκπλήξεων”.
Οι πρώτες παρεμβάσεις έγιναν από τον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής; Προστασίας κ. Αν. Μαυρόπουλο, ο οποίος εκείνη την ώρα, παρευρισκόταν στο συμβούλιο του ΔΣ της ΕΑΠΣ και
ακολούθησαν παρεμβάσεις προς το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, με άμεση επικοινωνία
με τον Διευθυντή του κ. Πανούση, τον κ. Μαστρογιάννη.
Ακολούθησαν στη διάρκεια της μέρας και νύχτας επαφές με τους βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ.
Κατσαφάδο, Κικίλια, Καραμανλή, ενώ το μεγάλος βάρος της ανάσχεσης σήκωσε ο βουλευτής και συνάδελφος, κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.
Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και τόσο η στάση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που χαρακτηριστικά δήλωσε: “Η αιφνιδιαστική κατάθεση
τροπολογίας στον υπό συζήτηση νόμο, που
αφορά τον προσδιορισμό ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των στρατιωτικών και υπηρετού-
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ντων στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και τον
τρόπο υπολογισμού και καταβολής της σύνταξης αυτών, βρίσκει ριζικά αντίθετη την Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων άσκησης
των καθηκόντων του ανωτέρω προσωπικού”,
όσο και η στάση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένου. Παράλληλα συντονισμένες
παρεμβάσεις, σε όλα τα επίπεδα γίνονταν από
τους συναδέλφους όλων των σωματείων του
χώρου και κυρίως της ΠΟΑΣΥ.
Τελικά, την τελευταία στιγμή, ανατράπηκε με
νεότερη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών το μέρος των νέων μνημονιακών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και να παραμείνει το
υφιστάμενο καθεστώς. Όπως χαρακτηριστικά
σημείωσε η ανακοίνωση της ΕΑΠΣ:«Δυστυχώς
αυτή είναι μια μικρή μάχη. Ο πόλεμος ενάντια
στη ζωή μας συνεχίζεται άγριος και απάνθρωπος. Η υπερψήφιση του 3ου μνημονίου που θα
συνεχίσει τον εμπρησμό της ζωής μας. Τώρα οι
Πυροσβέστες εκτός από τις φωτιές που απειλούν την πατρίδα μας πρέπει να σβήσουν την
νέα πυρκαγιά που απειλεί τη δική τους ζωή.
Την ελπίδα θα την πάρουμε με αγώνα.»

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

το φρικιαστικό πρόσωπο τηςς ανεργίας
Ένα από τα τρομακτικά της πρωτοφανούς αγριότητας κρίσης που μαστίζει την πατρίδα μας.
Η ανεργία, τρομακτική και αδυσώπητη, χτυπά
πέρα από την οικονομική της διάσταση, τον
πυρήνα της ψυχής του «ανέργου» που νιώθει
πως από τη μία στιγμή στην άλλη πως μπαίνει
στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλάζοντας το
status της ίδιας του της ζωής, αλλά και της σχέσης του με τον περίγυρό του.
Οι τελευταίες απολύσεις στο χώρο των ΜΜΕ
έφεραν στο φως, τη ζωή μιας άλλης ομάδας
εργαζομένων, που για όσους ξέρουμε για τη
δουλειά τους, λίγο έχει να κάνει με τον λαμπερό, hi-life, που η πλειονότητα νομίζει. Οι
πολλοί εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ είναι
άνθρωποι του μόχθου, εργαζόμενοι άπειρες
ώρες, με πραγματικά χαμηλά μεροκάματα, και
όχι εξασφαλισμένα. Πολλοί αναγκάζονται να
δουλεύουν σε δύο και τρείς δουλειές για να συμπληρώσουν τα προς το ζήν, ενώ το τέρας της
ανεργίας του περιμένει στη γωνία.
Το λαμπερό της δημοσιότητας, σταματάει μόλις
κλείσει ο προβολέας και στεγνώσει το μελάνι, ή
κλείσει η εκπομπή. Μετά ξεκινάει ένας αγώνας
άπειρων ωρών εργασίας σε ένα «δύσκολο και
εχθρικό περιβάλλον» και στο τέλος ένα μεροκάματο ‘μνημονιακών» προδιαγραφών. Μετά
τις τελευταίες απολύσεις, η Νάντια Αλεξίου,
(https://nantiareport.wordpress.com) δημοσιογράφος που αν και «έφηβη» καλύπτει χρόνια
το αστυνομικό ρεπορτάζ στο χώρο μας, έγραψε ένα καταπληκτικό κομμάτι, που τα ‘λέει όλα
« σε λίγες αράδες για το ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ». Γράφει:
“Η επόμενη ημέρα, είναι η πιο δύσκολη. Το
πρώτο σοκ στο άκουσμα της απόφασης, ακολουθεί η πίκρα, η οργή, η απογοήτευση (και
πολλά πολλά άλλα.). Πολλοί από εκείνους που
έχεις δουλέψει μαζί, εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην κατάσταση. Στάσεις εργασίας
και απεργίες από τις συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις σε ένδειξη συμπαράστασης και αντίστασης στην απόφαση.
Όλα είναι τόσο έντονα- η πίκρα, η οργή, η απογοήτευση, οι μνήμες είναι έντονες, οι εμπειρίες

είναι δυνατές- και κοιτάς τα χαρτιά και βλέπεις
τα χρόνια προϋπηρεσίας. “πώς πέρασαν τα
χρόνια, πότε ήταν που ξεκίνησα”. “τότε που είμαστε εκεί”. Πέρασαν τα χρόνια! Γυρίζεις πίσω
στο σημείο αναφοράς σου - και ο τόπος δε σε
χωράει - και κάποια στιγμή κλείνεις τα μάτια,
σε παίρνει ο ύπνος και βλέπεις ότι ήταν “κακό
όνειρο”.
Την επόμενη ημέρα ξυπνάς. Σηκώνεσαι απ το
κρεβάτι φτιάχνεις καφέ. Η οικογένεια είναι στους
ρυθμούς της, κι εσύ, εκεί. Χθες τέτοια ώρα ετοιμαζόσουν να πας στη δουλειά, διπλοβάρδια.
Ξεκίναγε κάθε πρωί, αλλά ποτέ δεν ήξερες τι
“επεφύλασσε” η μέρα.
Πιάνεις το κινητό για να πάρεις να ρωτήσεις
για τη βάρδια. Τα χαρτιά είναι ακόμα πάνω στο
τραπέζι, εκεί από το προηγούμενο βράδυ. Θυμάσαι. Είσαι απολυμένος. και αρχίζεις να συνειδητοποιείς. Παίρνεις τον επί χρόνια συνοδοιπόρο σου, δεν απαντάει. Ανοίγεις την τηλεόραση,
και μέσα στα πλάνα τον διακρίνεις να είναι στο
“πόστο” του.
Εσύ από χθες, δεν έχεις “πόστο”. έχεις χρόνια
προϋπηρεσίας και ανήκεις στους απολυμένους. η επόμενη ημέρα, είναι η πιο δύσκολη! Η
“οικογένεια του ΑΝΤ1” απαριθμεί 24 απολυμένους συναδέλφους (31/07). Σήμερα (01/08) με
την αλλαγή του μήνα, αναμένεται νέος κύκλος
απολύσεων.
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Οι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ έχουν βιώσει την ανεργία και τις απολύσεις με τον πιο
“άγριο” τρόπο. (ΑLTER, Ελεύθερος Τύπος,
ΕΘΝΟΣ) και η λίστα των απολύσεων καθημερινά προσθέτει νέες καταχωρήσεις, με αύξοντα
αριθμό. Άνθρωποι με υποχρεώσεις και ζωή
σύμφωνα με τις αποδοχές τους, είναι σήμερα
άνεργοι από το χώρο των ΜΜΕ.
Είναι όλοι αυτοί που “κάλυψαν με ρεπορτάζ”
τους αγρότες στις κινητοποιήσεις τους, τους δασκάλους, για τις περικοπές στην παιδεία, τους
Νοσοκομειακούς, για τις περικοπές στην υγεία,
τους μαθητές στις καταλήψεις, τους Αστυνομικούς στις έλειψες στα τμήματα. και τόσους, πό-

σους άλλους κλάδους και κοινωνικές ομάδες.
Αυτοί που φιλοξενούσαν πολιτικούς-από όλες
τις κομματικές εκπροσωπήσεις- για να παραθέσουν τις “κομματικές τους γραμμές” για θέματα
της επικαιρότητας.
Αυτοί που δεν τους “γουστάρεις” αλλά τους διαβάζεις, τους ακούς, τους παρακολουθείς στα
ρεπορτάζ τους, στα σχόλιά τους.
Δημοσιογράφοι Τεχνικοί Τηλεόρασης, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ. που σήμερα, η επόμενη ημέρα
(τους) είναι η πιο δύσκολη. είναι απολυμένοι.
ΥΓ. Συνάδελφοι, υγεία να έχουμε και κάνεις δε
χάνεται!. Καλή τύχη σε όλους!”

διαγωνισμός εισαγωγικών εξετάσεων Πυρονόμων ΓΚ
Σοβαρά ερωτηματικά για τον διαγωνισμό εισαγωγικών εξετάσεων Πυρονόμων Γενικών
Καθηκόντων για το Τμήμα Μετεκπαίδευσης
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Με την δημοσιοποίηση της υπ. αριθ. 43336 //
22-07-2015 προκήρυξης του διαγωνισμού εισαγωγικών εξετάσεων Πυρονόμων Γενικών Υπηρεσιών για το Τμήμα Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, έτους 2015, η ΕΑΠΣ
είχε εκφράσεις στην πολιτική και πυροσβεστική
ηγεσία τις ανησυχίες της, τόσο για την σκοπιμότητα, το χρόνο, αλλά και τα όσα δεν είχαν
ληφθεί υπόψη για την έκβαση του και κυρίως
για την υλοποίησή του. Εν συνεχεία, παρουσία
του κ. Αρχηγού του ΠΣ στην συνάντησή μας,
στις 13-8-2015 με τον Γ.Γ.Π.Π. κ. Μαυρόπουλο,
είχαμε θέσει τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. αν όταν εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή 11 Πυρονόμων, είχε υπολογιστεί ότι με
την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ.6
του άρθρου 3 του Π.Δ. 90/91, θα ακολουθούσε
ταυτόχρονα η εισαγωγή δεκάδων ακόμα συναδέλφων που θα εισάγονταν «υπεράριθμα» και
άνευ εξετάσεων.
2. για το “αιφνίδιο” της απόφασης προκήρυξης
του εν λόγω διαγωνισμού και συγκεκριμένα για
τα διοικητικά ή επιχειρησιακά δεδομένα που
την επέβαλαν αίφνης, εν μέσω θέρους, καθώς,
απ ότι γνωρίζουμε δεν τηρήθηκε η πρόβλεψη
τόσο από την παρ.1 του άρθρου 2 της Υπ.αριθ.
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24521 Φ.109.8/13-07-1983 όσο και από την
παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.1339/1983, όπου
θα έπρεπε από τον μήνα Ιανουάριο, με πρόταση του Αρχηγού ΠΣ, να εκδοθεί η απόφαση του
Υπουργού για τον καθορισμό των θέσεων που
θα πληρωθούν.
3. με δεδομένο τις αιτήσεις των συναδέλφων
της κατηγορίας άνευ εξετάσεων να ξεπερνούν
τις 80, θα έχουμε μια προκήρυξη για 11 θέσεις
που θα έχει αποτέλεσμα περί τους 100 εισαχθέντες, αν υπάρχει μελέτη οικονομικής επιβάρυνσης για το σύνολο των εισαχθέντων τόσο για τις
δαπάνες φοίτησης, αλλά το κυριότερο, για την
μισθολογική τους κάλυψη, μετά την αποφοίτησή τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία.
4. αν υπάρχει σχεδιασμός για την τοποθέτηση
τόσων πολλών Αξιωματικών, μετά την αποφοίτησή τους, καθώς θα μετατεθούν στον ίδιο
χρόνο με τους απόφοιτους της Σχολής Ανθυποπυραγών, καθώς και ότι η εξέλιξη ταυτόχρονα
τόσο μεγάλου αριθμού Αξιωματικών θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην διαδικασία των επόμενων μεταθέσεων τους.
5. αν αυτή προκήρυξη των 11 που στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει 100 ακόμα Αξιωματικούς ΓΥ στο κατά πόσο έχει προβλεφθεί
στον ιεραρχικό μηχανισμό του Σώματος, την
ίδια ώρα που υποτίθεται σχεδιάζεται η αναδιοργάνωση της ιεραρχίας του ΠΣ.
Με νεότερη παρέμβαση τέλος Αυγούστου, εκ
νέου, προς την πολιτική ηγεσία η ΕΑΠΣ

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
επεσήμανε ακόμα: «ότι η συγκεκριμένη επιλογή της δημιουργίας 100 Αξιωματικών από
τη “δεξαμενή” των Πυρονόμων, σταματά στην
ουσία, οποιαδήποτε κουβέντα για το βαθμολόγιο των χαμηλοβάθμων. Επίσης θα πρέπει να
επισημανθεί ότι με αυτό τον τρόπο οι συνάδελφοι που θα εισαχθούν στην Σχολή Μετεκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4
του Π.Δ. 305/92 μπορούν να προαχθούν μέχρι
το βαθμό του Επιπυραγού, ενώ σύμφωνα με
τις τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 69 του
Ν.4249/2014, μετά την εφαρμογή του βαθμολογίου οι Αρχιπυροσβέστες ΠΣ θα εξελίσσονται
μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου.
Πέρα από τα παραπάνω, την ώρα που είναι
επιλογή της πολιτικής ηγεσίας, η ανωτατικοποίηση της Σχολής Ανθυποπυραγών και εν γένει
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υλοποιώντας
τις προβλέψεις του Ν.4249/2014, φρονούμε
ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, βασισμένες στο εκπαιδευτικό μοντέλο των αρχών του 80 και του
ιεραρχικού μοντέλου, αρχών του 70 και με ένα
8μηνο πρόγραμμα σπουδών, δεν μπορούμε να

εξελίξουμε 100 Αξιωματικού στο ΠΣ του σήμερα».
Η παρέμβαση προς τον κ. Γενικό κατέληγε:
«Θα προσθέσουμε ότι όπως καλά το γνωρίζετε, με επιλογή της ενεστώσας πολικής ηγεσίαςΗ παρέμβαση προς τον κ. Γενικό κατέληγε:
«Θα προσθέσουμε ότι όπως καλά το γνωρίζετε, με επιλογή της ενεστώσας πολικής ηγεσίας
για δεύτερη φορά δεν υλοποιείται, το σχετικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για τους Ανώτερους
Αξιωματικούς από τη Σχολή Επιμόρφωσης, για
οικονομικούς λόγους, από ότι πληροφορηθήκαμε, λόγοι οι οποίοι εξέλιπαν όμως προφανώς
από την ίδια Σχολή για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των συναδέλφων Πυρονόμων. Τέλος
να επισημάνουμε ότι από το 1990 με το Π.Δ.
365/90, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 259/1997 και των οποίων η διαδικασία συμπεριλήφθηκε στο Ν.4249/2014, το
Πυροσβεστικό Σώμα, προγραμματίζει τις ανάγκες του σε πτυχιούχους αξιωματικούς, συγκεκριμένων ειδικοτήτων και με τον καθοριζόμενο
τρόπο τους εντάσσει στις τάξεις του».

πρωτοβουλία των εθελοντών πυροσβεστών του ΠΣ
Πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουλίου, συνάντηση του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ένωσης
Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος με το
Προεδρείο της ΕΑΠΣ προκειμένου να συζητηθεί η πορεία των εκκρεμών ζητημάτων του
πυροσβεστικού εθελοντισμού, στα πλαίσια της
μόνιμης και σταθερής συνεργασίας που έχει
αναπτυχθεί.
Από την πλευρά της οι συνάδελφοι της ΠΕΕΠΣ
ενημέρωσαν για την πρόταση που ήδη απέστειλαν προς την ηγεσία μας για την σύσταση ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών για την
ενίσχυση Π.Υ. εκτός Αττικής. Οι συνάδελφοι
βλέποντας την κατακόρυφη αύξηση των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας το τελευταίο
διάστημα, και θέλοντας να προσφέρουν ακόμα
περισσότερο, προτείνουν να συσταθεί ομάδα
Εθελοντών Πυροσβεστών, οι οποίοι θα διαθέτουν εμπειρία και πλήρη ατομικό εξοπλισμό και
οι οποίοι θα δύνανται επανδρώνουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες εκτός Αττικής, εκεί όπου
το προσωπικό θα έχει επιβαρυνθεί εξαιτίας της
εμπλοκής σε σοβαρό και χρονοβόρο συμβάν, η
υπάρχει μεγάλη συχνότητα και ένταση των δα-

σικών πυρκαγιών. Η συγκεκριμένη πρόταση,
εφαρμόστηκε με επιτυχία και σε προηγούμενη
χρονιά όπου το φαινόμενο ήταν σε έξαρση.
Από την πλευρά μας, ευχαριστήσαμε τους συναδέλφους, τόσο για την σημαντική πρότασή
τους όσο και για τη διαρκή και με αμείωτο ενδιαφέρον τους για εθελοντική προσφορά, ειδικά αυτή την κρίσιμη εποχή, όπου η προστασία
των δασών από τις πυρκαγιές αποτελεί πλέον
πατριωτικό στόχο.
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70 χρόνια πριν...
Όταν η τεχνολογία αιχμής τεμάχισε τη Χιροσίμα – Ναγκασάκι
Αύγουστος του 1945 και οι δύο πόλεις της Ιαπωνίας, έγιναν το σκληρό και φονικό πεδίο δοκιμής της πυρηνικής “στρατιωτικής” τεχνολογίας, και ταυτόχρονα το “θέατρο” εφαρμογής μιας
από τις πλέον “απάνθρωπα κυνικής” πολεμικής
μεθόδου, τη μαζική καταστροφή άμαχου πληθυσμού με πυρηνικό βομβαρδισμό.
Αρχικά υπολογίζεται ότι στη Χιροσίμα σκοτώθηκαν ακαριαία από το βομβαρδισμό 70.000
άνθρωποι, στη Χιροσίμα και 40.000 στο Ναγκασάκι. Ο αριθμός των νεκρών υπολογίζεται ότι
διπλασιάστηκε και στις δύο πόλεις το επόμενο
τετράμηνο. Νεότεροι υπολογισμοί σημειώνουν
ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, ο αριθμός των
νεκρών έφθασε τους 300.000 και άλλοι τόσοι
υπέστησαν με ανεξίτηλο τρόπο τον ραδιενεργό
τρόμο.
70 χρόνια μετά η Πολιτισμένη Δύση δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της
καταστροφής, ούτε έχει αποενοχοποιηθεί για
το έγκλημα, αλλά το σημαντικότερο δεν υπάρχει στην παγκόσμια ατζέντα ενδιαφέροντος η
ενεστώσα απειλή από τα υπάρχοντα πυρηνικά
οπλοστάσια.
70 χρόνια μετά η ανθρώπινη κοινότητα εν έτος
2015 διαθέτει ένα τεράστιο αριθμό δεκάδων χιλιάδων με πυρηνικά όπλα στον κόσμο, με καταστροφική δυνατότητα απείρως μεγαλύτερη από
εκείνη που χρησιμοποίησαν οι Η.Π.Α. στην Ιαπωνία.
Πέντε χώρες από αυτές που εκπροσωπούνται
μόνιμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
έχουν πυρηνικά όπλα (Ηνωμένες Πολιτείες, η
Γαλλία, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Κίνα). Χωρίς να το αποδέχονται επίσημα, φέρεται ότι διαθέτουν πυρηνικά η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα. Δυστυχώς
70 χρόνια μετά η ανθρώπινη κοινότητα και το
υποτιθέμενο ανώτερο συλλογικό πολιτικό και
πολιτιστικό επίπεδο δεν μπορεί να κάνει τίποτα
για την επί δεκαετίες αυτή απειλή της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.
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Ο ανθρώπινος πολιτισμός δυστυχώς στα επόμενα 70 χρόνια υπέδειξε απλά την υπεροχή του
στο να βελτιώνει την δολοφονική του ισχύ. Οι
πόλεμοι μετά τον Β΄ Παγκόσμιο, συνέχισαν να
κινούν την γεωστρατηγική σκακιέρα, φτιάχνοντας φονικά θέατρα μαχών και απέραντα δοκιμαστήρια νέων πολεμικών μηχανών. Βόμβες
νετρονίου, ουρανίου, χημικά, βιολογικά αποτέλεσαν την “ανθρωποκεντρική” φιλοσοφία, με
στόχο τον ίδιο τον άνθρωπο. Παράλληλα η ίδια
η πυρηνική χρήση, ακόμα και για μη πολεμικές
επιχειρήσεις γεννά τρόμο, μόνο στο άκουσμα
των λέξεων: “Τσερνόμπιλ- Φουκουσίμα.
70 χρόνια μετά ο Αλβέρτος Αϊνστάιν συνεχίζει
να απευθύνεται στην παγκόσμια κοινότητα, θυμίζοντάς της :
«Δεν ξέρω πως θα γίνει ο Γ’ Παγκόσμιος
Πόλεμος. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Δ’ Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει με πέτρες».
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τα προβλήματα τέλος δεν έχουν

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου συνεδρίασε το ΔΣ
της ΕΑΠΣ στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΕ, όπου
πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με την ηγεσία της μονάδας, Υποστράτηγο κ. Θ. Δημακογιάννη και Αρχιπύραρχους κ. Δ. Κουστούκο και
κ. Ραπανάκη.
Στη συνεδρίαση εξετάστηκε η πορεία των εκκρεμών ζητημάτων που απασχολεί το πυροσβεστικό προσωπικό και το Πυροσβεστικό
Σώμα γενικότερα, με δεδομένο ότι υπάρχει
πλήρη στασιμότητα και επιδείνωση πολλών
από αυτά. Επισημάνθηκε η μη υλοποίηση των
δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών που να δείχνει
έστω την πρόθεση για την αρχή της υλοποίησης τους.
Για όλα τα παραπάνω, το επόμενο διάστημα,
θα σημειωθούν παρεμβάσεις προς όλα τα
επίπεδα προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η
θεσμική στασιμότητα που δυσχεραίνει ακόμα
περισσότερο τη λειτουργία του πυροσβεστικού
μηχανισμού. Ειδικότερα εξετάστηκε ο τρόπος
αντίδρασης και άμυνας στις ασφαλιστικές και
εισοδηματικές επιθέσεις που προβλέπονται
από το 3ο επαχθή μνημόνιο και ιδιαίτερα τους
βέλτιστους τρόπους διάσωσης του επικουρικού
πυροσβεστικού ταμείου, που “τσουβαλιάζεται”
στο ΕΤΕΑ. Επίσης αποφασίστηκε η συμπόρευση με τα υπόλοιπα σωματεία των ένστολων, σε
ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων με πρώτη αυτή
στη Δ.Ε.Θ.
Στο τέλος της συνεδρίασης το ΔΣ της Ένωσής
μας είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας κ. Α. Μαυρόπουλο και
τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ.
Β. Παπαγεωργίου. Στην πολύωρη συζήτηση

τέθηκαν όλα τα εκκρεμή προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού και του πυροσβεστικού οργανισμού. Από την πλευρά της Ένωσής
μας, τονίστηκε ότι τα στελέχη και το σύνολο του
προσωπικού, δίνουν για άλλη μια χρονιά τον
καλύτερο εαυτό του στη μάχη της αντιπυρικής
θωράκισης της χώρας υπό το βάρος των σοβαρότατων ελλείψεων, που ξεκινάνε από την έλλειψη στολών και Μέσων Ατομικής Προστασίας, και φτάνουν στα γερασμένα πυροσβεστικά
οχήματα, την έλλειψη ελαστικών, το γερασμένο
και λιγοστό εναέριο στόλο και σαφώς το συνεχιζόμενο έγκλημα του τριχοτομημένου προσωπικού.
Επίσης επισημάνθηκαν τα ειδικότερα προβλήματα που έχουν προκύψει, όπως το η αδυναμία πληρωμής του επιδόματος διοίκησης σε
δεκάδες αξιωματικούς, η για δεύτερη χρονιά
μη λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Αξιωματικών, η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των
επιθυμούντων συναδέλφων για το μεταπτυχιακό της Π.Α. Τέλος, εκφράστηκε η δυσαρέσκεια
για την μη εφαρμογή εδώ και μήνες μετά, των
προεκλογικών δεσμεύσεων για τα ζητήματα
του ΠΣ.
Από την πλευρά του κ. Γενικού, δηλώθηκε
η διάθεση μετά την αντιπυρική περίοδο, να
υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για να ξεκινήσει
η υλοποίηση όσων μπορούν να γίνουν υπό το
βάρος των σημερινών οικονομικών συγκυριών.
Παράλληλα μας ζήτησε να μεταφέρουμε στους
συναδέλφους τις ευχαριστίες της ηγεσίας και
της κυβέρνησης για το υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και προσφοράς που δείχνουν όλο
αυτό το διάστημα στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις που διεξάγονται καθημερινά σε όλη τη
χώρα.
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ο μεσαίωνας θα φαντάζει με περίπατο σε παιδική χαρά
Ο Μεσαίωνας θα φαντάζει με περίπατο σε
παιδική χαρά, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
"Η Νέα Τάξη Πραγμάτων πρέπει να ηττηθεί, και
πρέπει να γίνει τώρα. Παραφράζοντας τον Κάτωνα που είχε πει “Carthago delenda est” (H
Kαρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί): Νovus
Ordo Seclorum delenda est (H Nέα Τάξη πραγμάτων πρέπει να καταστραφεί, γιατί αν δεν γίνει,ο Μεσαίωνας θα φαντάζει με περίπατο σε
παιδική χαρά, μπροστά σε αυτό που έρχεται."
Είναι η "δραματική δήλωση του διάσημου Αμερικανού γλωσσολόγου, φιλόσοφου Νόαμ Τσόμσκι για τις εξελίξεις στη χώρα μας, ο οποίος συνεχίζει ότι «Η γενναία αντίσταση των Ελλήνων
θα σώσει τους ίδιους και τους υπόλοιπους κατοίκους του πλανήτη".
Τι κάνει άραγε τον διακεκριμένο διανοητή να
πάρει το μέρος των Ελλήνων σε αυτή την δύσκολη στιγμή που είναι το μαύρο πρόβατο της
ευρωπαϊκής γειτονιάς; Είναι η φιλοσοφημένη,
προσεχτική και βαθιά ουμανιστική ματιά που
βλέπει πίσω από την εφήμερη ειδησεογραφία και τις ημερήσιες οικονομικές αναλύσεις.
Ο Νάομ καταλαβαίνει ότι η πεντάχρονη πολιτική λιτότητας που επιβλήθηκε και επιθυμείτε
να συνεχίσει να επιβάλλεται στην Ελλάδα είναι
παράλογη από οικονομική άποψη και αποτελεί
καταστροφή για τη χώρα.
Είναι όμως ελληνικό το πρόβλημα, ή απλά εδώ
γίνεται η πειραματική εφαρμογή ενός σχεδίου.
Γι’ αυτό και χαρακτηριστικά διατυπώνει ότι η
"πολιτική λιτότητας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα είναι αισχρή. Η συμπεριφορά της «τρόικα» είναι ντροπιαστική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο στόχος τους είναι να δώσουν σε
όλους τη γνώση ότι η πρακτική των τραπεζών
των βόρειων χωρών και της γραφειοκρατίας
των Βρυξελλών θα πρέπει να γίνει ανεκτή και
ότι η φιλοδοξία ενός λαού για δημοκρατία και
σεβασμό για την εθνική κυριαρχία πρέπει να
εγκαταλειφθεί.
Υπάρχει όμως διέξοδο, ή έστω ένα φως αισιο-
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δοξίας για το λαό μας. Ο διάσημος διανοητής
επενδύει στον αγώνα του λαού μας γιατί «Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι η γενναία αντίσταση των Ελλήνων με την ενθάρρυνση της παγκόσμιας αλληλεγγύης, θα σώσει αυτούς, αλλά
και άλλους, από τη σκληρή μοίρα που υπαγορεύονται από τους σημερινούς αφέντες».
Ο Τσόμσκι σε συνέντευξή του στη σερβική εφημερίδα ‘Politika’ υποστηρίζει ότι “έπρεπε το ελληνικό χρέος ή ριζικά να αναδιαρθρωθεί ή να
διαγραφεί”. Η όλη κατάσταση σαφώς και αποτελεί μια νέα βαρβαρότητα και ο λαός μας θα
πορευτεί δύσκολα αλλά όπως υποστηρίζει: "η
γενναία αντίσταση των Ελλήνων να σώσει τους
ίδιους, και τους άλλους λαούς από την σκληρή
μοίρα που τους επιφυλάσσουν οι κοσμοεξουσιαστές”.
Κοσμοεξουσιαστές που βρίσκονται "στην τελική επέλαση της Νέας Τάξης Πραγμάτων, και η
οποία αν δεν ανακοπεί θα συντρίψει οποιαδήποτε αξία της ζωής, όπως τα έθνη, την Θρησκεία και την οικογένεια, και θα επιβάλλει σε
όλους ένα στυγνό δικτατορικό καθεστώς που
θα μετατρέψει το σύνολο της Ανθρωπότητας
σε απλούς αριθμούς χωρίς προσωπικότητα.
Αριθμοί όπως αυτοί που είχαν κάποτε οι σκλάβοι στις γαλέρες ή τα θύματα των γερμανικών
στρατοπέδων συγκεντρώσεως στο Β’ ΠΠ."
Ο Αμερικανός διανοητής σε λίγες αράδες δίνει
την καθαρή πολιτική εξήγηση του νέου αυτού
παγκόσμιου πολέμου, που μόνο ως τέτοιον
μπορείς να ερμηνεύσεις το ζοφερό σήμερα.
ΠΗΓΗ www.linelife.gr
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η ΕΑΠΣ ζητά την παρέμβαση της FEU
Η ΕΑΠΣ μπροστά στη νέα μνημονιακή καταιγίδα που επιβλήθηκε από τους ισχυρούς της
Ευρώπης, προχώρησε στις 9η Ιουλίου σε παΑγαπητέ κ. Πρόεδρε
Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΠΣ) από την ίδρυση της εδώ και χρόνια, είναι τακτικό
μέλος της FEU, συμμετέχοντας ενεργά
στις κοινές δράσεις της, για την προαγωγή του πυροσβεστικού επαγγέλματος και την ανάπτυξη της ασφάλειας,
πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη.
Από τον φτωχό Νότο της ευρωπαϊκής
μας οικογένειας, γνωρίζετε ότι οι Έλληνες Πυροσβέστες, δίνουν έναν δύσκολο αγώνα με πενιχρά μέσα και εφόδια
να κρατήσουν ασφαλή την χώρα τους,
διασφαλίζοντας παράλληλα τα νότια
όρια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Επίσης
γνωρίζετε ότι από το 2010 η Ελλάδα και
οι Έλληνες Πυροσβέστες βρίσκονται
βυθισμένοι σε καθεστώς βαθιάς οικονομικής κρίσης.
Πριν δύο χρόνια η FEU κατανοώντας το
μέγεθος της οικονομικής κρίσης στην
χώρα μας και τις μεγάλες περικοπές
τόσο σε μισθούς των Πυροσβεστών,
όσο και του προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, απέστειλε επιστολή – παρέμβαση προς την τότε πολιτική ηγεσία, επισημαίνοντας:
- οι περικοπές των μισθών δεν πρέπει να αναγκάζουν τους πυροσβέστες
να αποχωρούν από το Πυροσβεστικό
Σώμα
– η ικανότητα του Πυροσβεστικού Σώματος (εξοπλισμός, συντήρηση και
προσωπικό) δεν πρέπει να μειωθεί σε
ένα επίπεδο που θα θέτει σε κίνδυνο
την ασφάλεια των ανθρώπων και μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες περιουσιών και του περιβάλλο-

ρέμβαση – επιστολή προς τον κ. Chris Addiers
Πρόεδρο Ομοσπονδίας Ενώσεων Αξιωματικών
Πυροσβεστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης FEU:
ντος στο μέλλον.
– ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό
Πυροσβεστικό Σώμα, σημαίνει πολύ
περισσότερα από ό,τι μόνο κόστος για
μια χώρα. Προστατεύει τις ζωές των ανθρώπων και επίσης βοηθά στη μείωση
των κακών συνεπειών στην οικονομία
σε περίπτωση πυρκαγιάς από ανθρωπογενείς παράγοντες ή από φυσική
καταστροφή.”
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε
Σήμερα δύο χρόνια μετά και ενώ η κατάσταση στην πατρίδα μας συνεχίζει
να είναι δραματικότερη, η ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατάει στα χέρια της, την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής πορείας της πατρίδας μας.
Ως επικεφαλής της ομοσπονδίας των
ενώσεων των αξιωματικών της πυροσβεστικής της Ευρώπης, παρακαλούμε όπως αυτή τη φορά, προχωρήσετε
σε παρέμβαση προς τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean - Claude
Juncker, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Martin Schulz και τον
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Donald Tousk, επισημαίνοντας τους ότι
πρέπει άμεσα να βρεθούν λύσεις κοινωνικά δίκαιες, οικονομικά και δημοσιονομικά βιώσιμες για να κρατήσουν
την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με τιμή για την Ένωση Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος
Ο Πρόεδρος Γιάννης Σταμούλης
Ο Γενικός Γραμματέας Αναστάσιος Μανιάτης
Ο Εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ στην FEU
Αναστάσιος Παππάς
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πυρκαγιές εκτός συμμετρίας
Η ΠΥΡΙΝΗ 17η ΙΟΥΛΗ 2015
Κοιτώντας το μεσημέρι της 17ης Ιουλίου, οι
τουρίστες της Αθήνας προς το αιώνιο σύμβολο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Ακρόπολη, για
να την αποθανατίσουν, έβλεπαν στο φόντο τον
καπνό, της πυρκαγιάς που κατάκαιγε λίγο πιο
πέρα τον Υμηττό. Η εικόνα ανέσυρε στην μνήμη
μου ένα εδάφιο από την εργασία μου που είχα
εκπονήσει πριν λίγο καιρό στην Σχολή Εθνικής
Άμυνας, για τον εμπρησμό, που έλεγε:
«Η χρήση εμπρηστικών επιθέσεων για τον εκφοβισμό ή και την εξουδετέρωση μιας κυβέρνησης, του πληθυσμού στο σύνολό του ή μέρος
του για να επιτευχθούν αυτές οι πολιτικές επιδιώξεις, συνιστά τον ίδιο τον ορισμό της πυροτρομοκρατίας. Οι πυροτρομοκράτες στοχοποιούν τον άμαχο πληθυσμό, επιτίθενται κατά της
εθνικής οικονομίας, ασκούν βία με ψυχολογικές
επιπτώσεις, με οργανωμένο σχέδιο, με σκοπό
την άσκηση πολιτικής πίεσης».
Η 17η Ιουλίου ήταν μια εξαιρετικά “πολιτική
ημέρα” που ξημέρωνε μετά από την επικύρωση
των προ απαιτούμενων για το τρίτο μνημόνιο,
την εύθραυστη της κοινοβουλευτικής ομάδας
της κυβέρνησης και τον προαναγγελλόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό. Σε αυτό το έντονο
πολιτικό κλίμα, ρίχνοντας μια απλή ματιά στις
“ανοιχτές πηγές” ενημέρωσης, τις προηγούμενες μέρες διαχεόταν ένα προ εμπρηστικό κλίμα.
Τρεις μήνες νωρίτερα πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Δημοκρατίας (18-4-2015) μιλούσε
για “ΦΩΤΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ 2007 ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ
ΜΑΞΙΜΟΥ” σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι
“σύμφωνα με πληροφορίες της «κυριακάτικης
δημοκρατίας» στο εσωτερικό της κυβέρνησης
έχει σημάνει συναγερμός εν όψει της θερινής
περιόδου που ξεκινά σε μερικές εβδομάδες. Ο
φόβος να συνδυαστεί η σημερινή, διαρκώς επιδεινούμενη, κατάσταση με καταστροφικές πυρκαγιές είναι μεγάλος και καθόλου αβάσιμος.”
Στις 4 Ιουλίου στην http://www.thetoc.gr, σε άρθρο του ο Π. Σπυρόπουλος που τιτλοφορείται:
“Στο τραπέζι της ΕΛ.ΑΣ απόρρητα σχέδια για
την αντιμετώπιση ταραχών” μεταξύ των άλλων
γράφει: “Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνουν
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πως δεν έχουν βγει σχετικές διαταγές αντιμετώπισης κοινωνικών ταραχών, αλλά τα σχέδια
υπάρχουν, για την τυχόν εφαρμογή τους σε
περίπτωση ανάγκης. Το σχέδιο «Πολυδεύκης»
έχει επικαιροποιηθεί τρεις φορές, το 2007, το
2010 και τελευταία το 2014. Η τελευταία επικαιροποίηση συμπεριλάμβανε τη δράση τζιχαντιστών του ISIS, την ενδεχόμενη μαζική κοινωνική αναταραχή και την ταυτόχρονη εκδήλωση
τρομοκρατικών επιθέσεων, ομηριών, αεροπειρατειών, καταλήψεων και εισβολών σε κυβερνητικά κτίρια, κτίρια οικονομικού ενδιαφέροντος, εμπρησμούς κτιρίων και δασών, ομηρίες
πλοίων, ανθρώπινες βόμβες.”
Την ίδια μέρα εμπρηστικές επιθέσεις με μολότοφ και εμπρησμούς σε κάδους σημειώνονται
στο κέντρο της Αθήνας. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται δύο μέρες αργότερα στις 6 Ιουλίου
πάλι στο κέντρο της Αθήνας
Στις 15 Ιουλίου, το βράδυ στην συγκέντρωση
που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ, στο Σύνταγμα και
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ενώ στη Βουλή ψηφίζονται τα πρώτα προαπαιτούμενα για το τρίτο μνημόνιο, σημειώνεται
σοβαρή εμπρηστική δράση, η οποία διαλύει
την συγκέντρωση και μετατρέπει το κέντρο της
Αθήνας σε πεδίο δράσης, Χαρακτηριστικό είναι
το κείμενο της δημοσιογράφου Νάντια Αλεξίου
στο https://nantiareport.wordpress.com, την
επόμενη μέρα των επεισοδίων, 16η Ιουλίου,
που χαρακτηριστικά γράφει:
“Εμπρησμοί με φωτιές, βόμβες μολότοφ, πέτρες, καταστροφές και συγκρούσεις από άτομα
τα οποία αυτοπροσδιορίζονται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και συγκρούσεις με την Αστυνομία, με περιορισμένη χρήση χημικών, και χειροβομβίδες κρότου λάμψης (15/07). Κατά την
διάρκεια των επεισοδίων, Αστυνομικοί προσαγάγουν 39άτομα από τα οποία συνέλαβαν
μπροστά απο την Βουλή, συνολικά 14 άτομα
– ανάμεσά τους ένας Ιταλός και ένας Αλβανός – οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε επεισόδια
και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Ενώ στο
σταθμό ΜΕΤΡΟ Θησείο, συνελήφθησαν δώδεκα άτομα εκ των οποίων στο σύνολό τους
αλλοδαποί υπήκοοι οι οποίοι και οδηγήθηκαν
(16/07) στον Εισαγγελέα με την κατηγορία της
φθοράς σε σταθμούς του μετρό. Οι συλληφθέντες είναι τέσσερις γερμανοί, δύο γάλλοι, ένας
αυστραλός, ένας ουκρανός, ένας ολλανδός και
τρεις πολωνοί, οι οποίο με γκράφιτι και συνθήματα βανδάλιζαν το σταθμό ΜΕΤΡΟ.”

Η μέρα βρίθει πολιτικών εξελίξεων, ενώ για την
επομένη 17η Ιουλίου φημολογείται ανασχηματισμός της Ελληνικής Κυβέρνησης. Σαν ένα
έργο που το έχουμε δει σε επανάληψη, ξεκινάει
με το που αλλάζει η ημέρα και ξημερώνει η 17η
Ιουλίου μια αλυσίδα δασικών πυρκαγιών σε
όλη την χώρα:
Η πύρινη δραστηριότητα ξεκινά μισή ώρα μετά
τα μεσάνυχτα στις 00.30 στην Κέρκυρα, συνεχίζεται στις 01.45 στον ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, στις 02.25 στην
ΚΟΥΛΟΥΡΑ του Δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ για να κορυφωθεί μία ώρα περίπου αργότερα στις 03.40
με την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στο Φαλακρό του Δήμου Μονεμβασιάς.
Η μέρα αρχίζει να ξημερώνει και ο κίνδυνος
πρόβλεψης για την εκδήλωση πυρκαγιών, είναι
μεγάλος είναι ιδιαίτερα μεγάλος ειδικά για τον
νότο της χώρας μας. Η πυρκαγιά στην Μονεμβασιά μαίνεται, και στο ευρύτερο χώρο της Πελοποννήσου ξεκινούν μια σειρά από πυρκαγιές
που διασπούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις της
περιοχής:
08:10 Πεύκη Δ. Πύργου
09:39 Τολό Δήμου Ναυπλιέων
Στριμάγκα, Ελληνοχώρι
10:00
Δ. Βέλου Σικυώνος Κιάτου
10:08 Άγιοι Θεόδωροι Δ. Λουτρακίου
10:59 Δάριζα Δήμου Πόρου
11:25 Έξω Νύμφιο Δ. Ανατ. Μάνης
11:50 Αργοστόλι
Το ίδιο διάστημα ξεσπούν τέσσερις πυρκαγιές
στη Θεσσαλία 09.00 και 10.30 στα Τέμπη και
10.45 και 12.15 στο Κιλελέρ, στις 11.15 στο
Δήμο Νέστου, στις 11.49 στο Αργοστόλι, στις
12.25 στο Κάτω Νευροκόπι. Και ενώ πλησιάζει
το μεσημέρι «η πιό δύσκολη καιρικά περίοδο»
της ημέρας, στις 12.06 ξεκινά πυρκαγιά στην
Ανατολική Αττική στη θέση Καρελά στο Κορωπί.
22 λεπτά αργότερα στις 12.28 ξεσπά η πλέον
δύσκολη και επικίνδυνη πυρκαγιά στο κέντρο
της Αθήνας, στο Βύρωνα, εξαπλούμενη στον
Υμηττό, παραδίδοντας στον τρόμο την αθηναϊκή κοινωνία και μεταφέροντας εικόνες πολέμου
σε όλο τον κόσμο μέσω των ΜΜΕ. Μισή ώρα
αργότερα στις 13.00 ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά
στον Πίσσωνα στην Ν. Αρτάκη στη Χαλκίδα.
Και ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν
στο δύσκολο πεδίο σπίτια - δάσος
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δραστηριότητες, στην Αθήνα και ήδη επιχειρούν στο Κορωπί, είναι σε εξέλιξη η μεγάλη κινητοποίηση στην Λακωνία και ισχυρές δυνάμεις
σπεύδουν στη Χαλκίδα ξεκινάει μία καινούργια
αλυσίδα ενάρξεων πυρκαγιών με πρώτη στις
12.30 στα Φάρσαλα και το πράγματι αξιοσημείωτο ότι ανά 5 λεπτά ξεσπούν πυρκαγιές σε όλη
τη χώρα:
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25

Δήμος Κιλελέρ
Δήμος Δωδώνης
Ζάκυνθος
Δήμος Μεσσήνης
Μύκονος

Το διάστημα αυτό όλες οι πυρκαγιές είναι σε
πλήρη εξέλιξη με τα καιρικά φαινόμενα σε πλήρη έξαρση και την συνολική επιχείρηση της διασποράς δυνάμεων έρχεται να δυσχεράνει ένας
νέος κύκλος ενάρξεων πυρκαγιών:
13:45
14:25
14:28
14:30
14:30
15:12

Μεσολόγγι
Θέρμο
Ναύπλιο
Καλαμάτα
Κιλελέρ
Δήμο Νέστου

Στις 14.36 τις επιχειρήσεις στην Αττική έρχεται να τις δυσχεράνει μια ακόμη πυρκαγιά στο
Λαύριο, ενώ σε λιγότερο από μία ώρα ξεσπά
μια νέα μεγάλη πυρκαγιά από την άλλη πλευρά
της Αττικής στις 15.29 στην περιοχή της Μαλακάσας. Η τελευταία αυτή πυρκαγιά, καταμεσήμερο λες και δίνει ένα αόρατο σήμα, δίνει έναν
καινούργιο πανελλήνιο κύκλο πυρκαγιών:
15:30
15:30
15:40
15:45
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:35
16:40
16:45

Λυκότρουπη Ναυπλίου
Λάρισα
Κιλελέρ
Δήμος Θερμαϊκού
Δήμος Παλαμά
Λεχαινά
Θέρμο
Παναιτώλιο
Φάρσαλα
Δίκαια
Καρδίτσα
Δράμα
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16:47
16:50
16:55
17:00
17:05
17:20
17:25
17:25

Κατερίνη
Φάρσαλα
Δίκαια
Γαργαλιάνοι
ωάννινα
Δίκαια
Αίγιο
Ιωάννινα

Η πύρινη καταστροφή συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις διεσπαρμένες σε όλη τη χώρα και στις 17.30 ξεσπάει
μια νέα μεγάλη πυρκαγιά στις 17.30 στις Αρχαίες Κλέωνες του Δήμου Νεμέας.
17:40
18:20
18:24
18:30
18:40
18:55
19:00
19:00
19:20
19:30
19:30

Μεσολόγγι
Τρίπολη
Λαύριο
Παλαμάς
Καρδίτσα
Αλμυρός
Κυλλήνη
Φάρσαλα
Ερμιονίδα
Ηγουμενίτσα
Ορεστιάδα

Ενώ το τελευταίο φως της ημέρας σβήνει και η
εναέρια αεροπυρόσβεση σταματάει, οι ενάρξεις
συνεχίζονται, ενώ το πολιτικό κλίμα στην χώρα
κορυφώνεται πραγματοποιηθέντος και του κυβερνητικού ανασχηματισμού:
20:30 Φάρσαλα
20:30 Τέμπη
20:35 Δωδώνη

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
Στις 20.40 η πύρινη λαίλαπα χτυπάει τη Σάμο,
και οι τα αμέσως επόμενα λεπτά συνεχίζεται ο
κύκλος ενάρξεων στην ηπειρωτική χώρα:
20:47 Ναύπακτο
20:50 Φάρσαλα
21:10 Ελασσόνα
Στις 21.15 το έγκλημα του εμπρησμού χτυπάει και τη Ρόδο, ενώ το σκοτάδι δεν ενοχλεί την
έναρξη στην συνέχεια τριών ακόμα ενάρξεων
πυρκαγιών:
22:39 Άκτιο
22:45 Αλμυρός
23:00 Τριφυλλία

την ένοπλη πάλη, την υποψία δράσεων
από εξωχώριες δυνάμεις αλλά και την φανατική θρησκευτική δράση. Σκοπός της παρούσης διατριβής είναι ο προβληματισμός
και η μελέτη μιας ολοκληρωμένης ανατομής του εγκλήματος του εμπρησμού για την
αντιμετώπιση του από τις Υπηρεσίες ασφαλείας, και πολιτικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες
μορφές εκδήλωσης του, αλλά και η χάραξη
μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής αντιεμπρηστικής πολιτικής στην χώρα μας».

Το μικρό αυτό αποτύπωμα της πύρινης 17ης
θα την ολοκληρώσω πάλι με ένα μικρό εδάφιο
της εργασίας μου για τον εμπρησμό:
«Πολεμική πράξη ή Έγκλημα απεχθές με
ασύμμετρες συνέπειες στην κοινωνία, ο
εμπρησμός αποτελεί σύγχρονη απειλή της
εθνικής ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας της χώρας μας. Είναι το όπλο ενός
σύγχρονου πολέμου εναντίον ενός αοράτου εχθρού που δεν έχει καθορισμένα σύνορα, ούτε καθορισμένη χώρα και εθνικότητα,
στρεφόμενο όχι εναντίον μιας χώρας, αλλά
εναντίον του ίδιου του σύγχρονου πολιτισμού.Στην μελέτη του φαινομένου πρέπει με
«ανοικτό μυαλό» να εξετασθούν όλες οι πύρινες απειλές συμμετρικές και ασύμμετρες.
Από τις θερμές κοινωνικές συγκρούσεις,
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ΠΡΟΣ
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Β. Παπαγεωργίου
Κύριε Αρχηγέ
Η ΕΑΠΣ χαιρέτησε ως σημαντική πρωτοβουλία
την σύναψη συνεργασίας του ΤΕΙ ΑΜΘ και της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την υλοποίηση
κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εγκαίρως είχαμε επισημάνει προς την
πυροσβεστική ηγεσία ότι σε κάθε περίπτωση,
ότι δεν μπορεί η συμμετοχή των συναδέλφων
που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, να γίνεται με δική τους οικονομική επιβάρυνση και
μάλιστα στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς,
με το ποσό των 3.300 ευρώ.
Επίσης είχαμε διατυπώσει, ότι από τη στιγμή
που το Πυροσβεστικό Σώμα, με την υπογραφή
της συγκεκριμένης συμφωνίας, απευθύνεται σε
πυροσβεστικό προσωπικό, δεν μπορεί να ζητά
από τους επιθυμούντες να χρηματοδοτήσουν
την «πυροσβεστική μετεκπαίδευσή τους».

Για τα παραπάνω, η ΕΑΠΣ είχε ζητήσει από
την πυροσβεστική ηγεσία, προ της έναρξης του
μεταπτυχιακού να εξετασθούν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΠΣ της συμμετοχής των συναδέλφων, ή έστω η κατά 50%
έκπτωση αυτής, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν έχει νόημα η σύμπραξη
και η εμπλοκή της Υπηρεσίας, αφού επί πληρωμή υπάρχουν σαφώς πολλά αντίστοιχα ή
παρεμφερή μεταπτυχιακά προγράμματα.
Με παρέμβαση της ΕΑΠΣ στις 9 Σεπτεμβρίου
προς τον Αρχηγό του ΠΣ, επισημαίνεται: «Στο
«συγγενικό χώρο» των Ενόπλων Δυνάμεων, η
αντίστοιχη διαδικασία, εξελίσσεται με την κάλυψη των συνολικών δαπανών φοίτησης των
μετεχόντων από τα Επιτελεία, σε μια ενιαία
αντιμετώπιση της δια βίου εξειδικευμένης εκπαίδευσης των στελεχών τους. Φρονούμε ότι
η αντίστοιχη διαδικασία, με μελέτη, οργάνωση
και μεθοδικότητα, θα πρέπει να προβλεφθεί και
από το Πυροσβεστικό Σώμα.»

συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ
Πραγματοποιήθηκε στις 17/9 συνάντηση των
προεδρείων των σωματείων των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας με τον Γ.Γ της ΚΕ του
ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην έδρα της ΚΕ
του Κόμματος, στον Περισσό. Στη συνάντηση
συμμετείχαν ακόμα ο Θανάσης Παφίλης, μέλος
της ΚΕ και υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθήνας
του ΚΚΕ και ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού και υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Πειραιώς.
Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του ΔΣ Γ. Σταμούλης και Γ. Βιντζηλαίος
Από την πλευρά μας θέσαμε στον κ. Κουτσούμπα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τόσο
στα εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά
μας, όσο και τη δεινή θέση που έχουν περιέλθει
οι εργασιακοί μας φορείς.
Από την πλευρά του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ανέπτυξε τη θέση ότι το
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ΚΚΕ δεν ταυτίζει το προσωπικό των Σωμάτων
Ασφαλείας με τον κατασταλτικό ρόλο που έχουν
αυτά τα Σώματα. Ανέδειξε την αναγκαιότητα της
διεκδίκησης λύσεων για τα προβλήματα του
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας μαζί με
το λαό που αγωνίζεται ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική. Τόνισε το αναφαίρετο δικαίωμά τους
να αναπτύσσουν συνδικαλιστική δράση σε
αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, δήλωσε τη σταθερή συμπαράσταση του Κόμματος για τα δίκαια
αιτήματα του προσωπικού σε Ασφαλιστικό, Εργασιακά και άλλα προβλήματα.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

συνάντηση με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Την Πέμπτη 17/9, το απόγευμα τα προεδρεία
των σωματείων των εργαζομένων στα ΣΑ συναντηθήκαμε με την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φ.
Γεννηματά στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.
Από την πλευρά μας παρουσιάστηκαν τα προβλήματα του προσωπικού και των επαγγελματικών μας φορέων με ιδιαίτερη αναφορά στο τελευταίο πλήγμα που δέχθηκε η επικουρική μας
ασφάλιση.
Από την πλευρά της η κ,Γεννηματά εξήρε το
έργο του προσωπικού και δήλωσε τη συμπαράσταση του κόμματός της σε όλα όσα μπορούν να γίνουν στα πλαίσια της οικονομικής

πραγματικότητας. Επίσης δεσμεύτηκε για άμεση παρέμβαση, την επόμενη των εκλογών στο
πρόβλημα της επικουρικής μας ασφάλισης.

συνάντηση με τον πρόεδρο της ΝΔ
Την Παρασκευή 18/9, το πρωί, τα προεδρεία
των σωματείων των εργαζομένων στα ΣΑ συναντηθήκαμε με την Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελο Μειμαράκη στα κεντρικά
γραφεία του κόμματος. Του αναφέραμε συνοπτικά τα κοινά προβλήματα που απασχολούν
το σύνολο του προσωπικού των ΣΑ αλλά και τα
ειδικά προβλήματα των επαγγελματικών οργανισμών μας.
Από την πλευρά του ο κ. Μειμαράκης δήλωσε:
«Ξέρω τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζετε.
Επειδή είναι προεκλογική περίοδος δεν θέλω
να δώσω υποσχέσεις, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν προεκλογικές και να θεωρηθούν ψεύτικες, γιατί υπάρχει αυξημένη καχυποψία όλων
κατά την προεκλογική περίοδο. Παρ’ όλα αυτά,
έχω δεσμευτεί σε εσάς πριν προκηρυχθούν
οι εκλογές. Και οι δεσμεύσεις εκείνες ισχύουν.
Ισχύουν όλα όσα έχουμε πει. Και ταυτόχρονα
απαιτείται και η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολιτική ηγεσία, ώστε η κοινή
γνώμη να έχει την καλύτερη γνώμη για εσάς.
Γιατί πολλές φορές, για διάφορους λόγους, που
υπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, εσείς φορτώνεστε περισσότερο υπηρεσιακό βάρος από
αυτό που σας αναλογεί. Και θέλω να ξέρετε
ότι επειδή υπηρέτησα στις Ένοπλες Δυνάμεις
και είχα την τιμή να ήμουν Υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων, γνωρίζω πολύ καλά το έργο

το οποίο προσφέρετε ιδιαίτερα εσείς που είστε
και των Σωμάτων Ασφαλείας: η Αστυνομία, το
Λιμενικό, η Πυροσβεστική. Για αυτό ακριβώς
θέλω να εκπέμψω το μήνυμα ότι τη Δευτέρα
με κυβέρνηση που θα έχει κορμό τη Νέα Δημοκρατία θα έχετε τη συμπεριφορά που σας
αρμόζει, που σας πρέπει, που σας αξίζει. Γιατί
πρέπει, πρώτα από όλα, να χτίσουμε ξανά τη
σχέση που απαιτείται μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.
Αλλά και τη δική σας σχέση εμπιστοσύνης με
την ελληνική κοινωνία. Σχέση η οποία καμιά
φορά κλονίζεται.
Γνωρίζω ότι με αυταπάρνηση και αυτοθυσία,
πολλές φορές με ελλειπή υποδομή, με μειώσεις
και περικοπές σε μισθούς, εσείς καταφέρνετε το
ακατόρθωτο. Και για αυτό ο Έλληνας πολίτης
σας σέβεται, σας εκτιμά. Και πιστεύω ότι, από
Δευτέρα, θα έχει καταλάβει ακόμα περισσότερο
το κοινωνικό έργο το οποίο επιτελείτε».
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οι εξελίξεις στα πυροσβεστικά ταμεία
Τα τελευταία 2 μνημόνια στόχευσαν ισοπεδωτικά τον “απομαχικό πυροσβεστικό μας κουμπαρά” στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Με το “περίφημο” άρθρο 220 Ν.4281/2014 επιβλήθηκε η επιλογή ΣΚΥΛΑΣ ή ΧΑΡΥΒΔΗΣ όπου
το επικουρικό μας ΤΕΑΥΠΣ ή θα αφομοιωνόταν
από το ΕΤΕΑ ή θα μετατρεπόταν σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), υποχρεωτικής
ασφάλισης (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης). Καταληκτική ημερομηνία προβλέφθηκε
για την “υποχρεωτική επιλογή” η 31/12/2014.
Εγκαίρως η Ένωσή μας προχώρησε σε άμεση
ενημέρωση των μελών μας και απευθυνθήκαμε στην αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική
οργάνωση του χώρου μας (ΠΟΕΥΠΣ), όπως
προβλεπόταν από το νόμο, για να ασκηθούν
τα προβλεπόμενα δικαιώματα. Πράγματι με συντονισμένες ενέργειες, ανατέθηκε και εκπονήθηκε η απαιτούμενη αναλογιστική μελέτη για την
αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης των
ταμείων μας και μετά από την σχετική απόφαση
συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ, προκρίθηκε η επιλογή της ίδρυσης Πυροσβεστικού Επαγγελματικού
Ταμείου, για το οποίο ετοιμάστηκε ο απαιτούμενος φάκελος δικαιολογητικών.
Στην παραπάνω διαδικασία η ΕΑΠΣ συνέδραμε την ΠΟΕΥΠΣ σε όλα τα επίπεδα που χρειάστηκε. Εντός των προθεσμιών που έθετε ο
Ν.4281/2014 υποβλήθηκαν στις 12-12-2014
προς το Υπουργείο Εργασίας και την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή, οι απαιτούμενες αναλογιστικές μελέτες και το σχέδιο καταστατικού του
υπό ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου. Ο φάκελος ξεκίνησε να αξιολογείται από το υπουργείο
Εργασίας & την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ενώ
παράλληλα σε κοινή δράση με όλα τα σωματεία
ΠΣ και ΕΛΑΣ έγιναν συνεχείς προσπάθειες για
την κατάργηση του άρθρου 220. Δυστυχώς και
οι δύο απελθούσες κυβερνήσεις, ακολούθησαν
παρελκυστική πολιτική, δίνοντας με το άρθρο
119 του Ν.4316/2014, παράταση της “υποχρεωτικής επιλογής” μέχρι 28/2/2015, στη συνεχεία
με το άρθρο 31 του Ν.4320/2015 παράταση μέχρι 30/06/2015 και με το άρθρο 28 Ν.4331/2015
παράταση μέχρι 31/12/2015.

Η δραματικότερη όμως εξέλιξη ήταν το άρθρο 3
του Ν.4334/2015, όπου το 3ο μνημόνιο αφαιρεί
πλέον την δυνατότητα της επιλογής και επιτάσσει
και μάλιστα αναδρομικά την ένταξη του ΤΕΑΥΠΣ
από 01/01/2015 στο ΕΤΕΑ. Λίγες μέρες μετά, με
το άρθρο 2 του Ν.4336/2015, η ημερομηνία της
υποχρεωτικής ένταξης του ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ
μετακινείται την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Σύμφωνα
με τα νέα δεδομένα, έγινε εκ νέου επανυποβολή όλων των απαραίτητων που ζητήθηκαν από
Υπουργείο Εργασίας και την Αναλογιστική Αρχή
προκειμένου να προχωρήσει το εμπρόθεσμο αίτημα για μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ σε επαγγελματικό ταμείο.
Την 09-09-2015 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
των στελεχών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
και των αναλογιστών – μελετητών. Στη σύσκεψη
τέθηκαν οι παρατηρήσεις της ΕΑΑ οι οποίες συμπεριλήφθησαν σε νέα επικαιροποιημένη μελέτη όπου υποβλήθηκε άμεσα την επόμενη μέρα.
Σύμφωνα με αυτή προβλέπεται η μετατροπή
μόνο του ΤΕΑΥΠΣ σε επαγγελματικό ταμείο ενώ
το ΤΠΥΠΣ (που χορηγεί το εφάπαξ) θα παραμείνει στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Αυτή η επιλογή της μετατροπής θα προσπαθήσει να διασφαλίσει το Πυροσβεστικό Επικουρικό
Ταμείο. από την “εξαφάνισή του” από το ΕΤΕΑ,
το οποίο ξέρουμε από τώρα ότι προβλέπει μόνο
μειώσεις παροχών με βάση την ισχύουσα δομή
του συντελεστή βιωσιμότητας, του συντελεστή
συσσώρευσης των εισφορών και των δημογραφικών προβολών του πληθυσμού των εργαζομένων και συνταξιούχων που υπάγονται σε αυτό.
Σε αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί ότι μετά
και το 3ο μνημόνιο, έχει ανοίξει ο δρόμος για τη
συγχώνευση κύριας και επικουρικής σύνταξης,
κάτι που σημαίνει την εξαφάνιση της επικουρικής σύνταξής μας.
Το ΕΤΕΑ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα
υπάρχει έστω αυτή η μειωμένη επικουρική σύνταξη, παρότι θα πάρει τα 53.000.000 Ευρώ τα
οποία είναι η περιουσία του ΤΕΑΥΠΣ. Σύμφωνα
με την ομάδα των αναλογιστών, με την τυχόν
ένταξη του ΤΕΑΥΠΣ από 01/09/2015 στο ΕΤΕΑ
προκύπτουν οι κατωτέρω συνέπειες:
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1. Αύξηση εισφορών από 01/09/2015 στους
3.000 περίπου παλαιούς ασφαλισμένους (έως
31-12-1992) του ΠΣ, αφού τα ταμεία που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ υπολογίζουν τις εισφορές επί
του συνόλων των αποδοχών με ποσοστό 3%
(άρθρο 5 Ν.4225/2014), ενώ ο ΤΕΑΥΠΣ υπολόγιζε τις εισφορές σε ποσοστό 5% επί του Βασικού
Μισθού. Αυτό σημαίνει αύξηση των εισφορών
υπέρ ΤΕΑΥΠΣ/ΕΤΕΑ 50% περίπου, με αντίστοιχη μείωση του μηνιαίου μισθού των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων (παλαιών ασφαλισμένων).
Τα ανωτέρω αναμένετε να παρακρατηθούν αναδρομικά μετά την πλήρη ένταξη, όταν εκκινήσει
την διαδικασία το ΕΤΕΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε
τα εξής παραδείγματα:
βαθμός
Αρχιπυροσβέστης
Πυρονόμος
Επιπυραγός

συντάξιμα
έτη
υπηρεσίας
15
17
21

επιβάρυνση
μηνιαίως
(ευρώ)
15
21
25

2. Θα σημειωθεί επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΠΣ με 3% εργοδοτικής εισφοράς από
01/09/15 για παλαιούς ασφαλισμένους (έως 3112-1992), περίπου 2.000.000,00 Ευρώ.

3. Από την στιγμή ένταξης στο ΕΤΕΑ θα σταματήσει η χορήγηση δανείων σε μετόχους αφού
το ΕΤΕΑ δεν παρέχει δάνεια σε μετόχους αλλά
μόνο στο προσωπικό του.
4. Τέλος αναμένεται η χορήγηση των νέων συντάξεων να γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ
αναμένεται άμεση μείωση των καταβαλόμενων
συντάξεων, ήδη τον Ιούλιο του 2014 το ΕΤΕΑ
έκανε οριζόντια μείωση 5,2% στις χορηγούμενες συντάξεις και αναμένεται νέα μείωση με την
εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας (ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος).
Συνάδελφοι
Σήμερα μπροστά σε αυτά τα δεδομένα αναμένουμε από την νέα πολιτική ηγεσία, όποια και
αν είναι αυτή, μετά τις εκλογές, να κάνει το αυτονόητο και να ολοκληρώσει την διαδικασία που
στοίχισε κόπο και χρήμα και να δείξει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπληρώσει, την υποχρέωσή του να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για την
εξαίρεση του ΤΕΑΥΠΣ από την ένταξη του στο
ΕΤΕΑ. Σε διαφορετική απόφαση, βρισκόμαστε
σε συνεχή επαφή με την ΠΟΕΥΠΣ για την άσκηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να
σώσουμε το ταμείο μας.

ασύμμετρες απειλές
Δεκατέσσερα χρόνια πριν, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, στο κέντρο της μητρόπολης της
ανάπτυξης, της ασφάλειας, της ευμάρειας, στο
συμβολικό κέντρο «διοίκησης» του δυτικού
πολιτισμού, στην Νέα Υόρκη,
σημειώνεται μια από τις τραγικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις
στην σύγχρονη ιστορία. Το κτύπημα, σφοδρό, συμβολικό και σε
κάθε περίπτωση τραγικό έπληξε
τον πυρήνα του αστικού ιστού
της Νέας Υόρκης και μάλιστα το
πλέον εμβληματικό της σύμβολο, τους Δίδυμους Πύργους, του
Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.
Το τραγικό συμβάν ανέδειξε με
τραγικό τρόπο, μια νέα εμβληματική έννοια, αυτή των ασύμμετρων απειλών, που ήρθαν να
προστεθούν στις απειλές που
συνθέτουν την τρωτότητα της

ασφάλειας των σύγχρονων κοινωνιών μας.
Η ιδέα για αυτό το μικρό αυτό αφιέρωμα, δόθηκε στον γράφοντα, Πύραρχο Γιάννη Σταμούλη,
με αφορμή την εκπόνηση εργασίας σχετικού
θέματος κατά την φοίτησή του
στην Σχολή Εθνικής Άμυνας,
και προσπαθεί να προσεγγίσει
τη νέα τρομακτική απειλή, της
ασφάλειας και πολιτικής προστασίας των σύγχρονων κοινωνιών. Στον επίλογο παρατίθεται
ένα απόσπασμα από την έκδοση του 2011, του Τμήματος
Αντιτρομοκρατίας και Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων, της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της
Νέας Υόρκης (FDNY).

28

s
p
@
e

