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η ζωή μας ξεπερνά τα καταστρεπτικά
αριθμολαγνικά μνημόνια

Τα συνεχόμενα δολοφονικά ΜΝΗΜΟΝΙΑ που
επιβλήθηκαν στην πατρίδα μας, επί της ουσίας
αποτελούν ένα υπολογιστικό σχεδίασμα των διεθνών αγορών, μία καινοφανή οικονομική θεωρία που καλείται ο ταλαίπωρος λαός, να εφαρμόσει, δίκην πειραματόζωου..
Επί της ουσίας είναι μια καινοφανή οικονομική
θεωρία, που έρχεται να εφαρμοστεί στη ζωή
μας. Όμως κάθε θεωρία είναι ένα υπολογιστικό
μοντέλο δεν είναι η ίδια η πραγματική ζωή. Και
επειδή οι εμπνευστές της θεωρίας των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ δεν το έχουν λάβει υπόψη τους, μετατρέπουν την εφαρμογή τους σε ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΕΙΑ ΚΛΙΝΗ. Είναι ο ουσιαστικός ασύμμετρος
κίνδυνος: “όταν επιχειρείται να εφαρμοστεί βιαίως ένα αντικοινωνικό οικονομικό μοντέλο σε
μια κοινωνία.”
Μπορεί τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ να διαθέτουν μια μαθηματική - λογιστική λογική, που να φαίνεται εξαιρετική στους δανειστές.
Οι μέθοδοι και οι τελικοί στόχοι τους είναι εξαιρετικά γοητευτικοί για τους “Οίκους Αξιολόγησης” και τα διεθνή οικονομικά διευθυντήρια,

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

Οι αριθμοί και τα νούμερα υπολογίζονται σε πολυτελή γραφεία, χωρίς την αίσθηση της αντιπροσώπευσης και της εφαρμογής στην πραγματική
ζωή. Οι αριθμουπολογισμοί των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
δεν έχουν λάβει υπόψη την αντανάκλαση τους
στην καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπινων ψυχών που εφαρμόζονται.
Αυτό που όμως λησμονείται από τους κατασκευαστές του ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ είναι ότι καταλύτης στην πραγματική ζωή
είναι η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΛΗΣΗ.
Αυτή η ανθρώπινη θέληση, όταν γίνεται πλειοψηφούσα, μετατρέπεται σε κύμα ανατροπής.
Αυτή η λαϊκή θέληση η οποία μπορεί να βάλει
φραγμό στην αριθμολαγνική πολιτική.
Άλλωστε ο Προκρούστης ηττήθηκε από τον
Θησέα. Η Ελληνική Κλασική Ιστορία είναι αλάνθαστη στην επανάληψή της.
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ούτε βήμα πίσω από τις αποφάσεις του ΣτΕ
Πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτέμβρη η αιτηθείσα από τα σωματεία ΕΛΑΣ και ΠΣ συνάντηση
με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκο ΤΟΣΚΑ,
αναφορικά με τη βούληση της Κυβέρνησης,
τόσο για το νέο μισθολόγιο όσο και για τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Ο κ. Υπουργός δήλωσε, με τον πλέον επίσημο
τρόπο, ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει νέα πρόταση στα συναρμόδια Υπουργεία για την κατάρτιση νέου ειδικού μισθολογίου
Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων,
διαψεύδοντας παράλληλα τα όποια σενάρια
έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Επίσης,
ο κ. Υπουργός τόνισε, για τις ήδη ψηφισθείσες
διατάξεις περί ισοδυνάμων και εξοικονόμησης
πόρων, ώστε να μην παγώσουν οι μισθολογικές προαγωγές από 01/01/2017, ότι δεν απασχολούν πλέον την Κυβέρνηση, αφού θα εφαρμοστεί νέο ειδικό μισθολόγιο! Ωστόσο, πριν την
εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου, θα γίνει εναρμόνιση του βαθμολογίου των Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στην εφαρμογή του προαναφερόμενου μισθολογίου. Ήδη
έχει δοθεί εντολή στον κ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για την εφαρμογή της σχετικής
απόφασης.
Από την πλευρά των Σωματείων , καταγγέλθηκε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, αντί να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ για το μισθολόγιό
των ενστόλων, εκπονεί νέο ειδικό μισθολόγιο
με μοναδικό κριτήριο τις μνημονιακές δεσμεύ-
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σεις!! Παράλληλα, τονίστηκε στον κ. Υπουργό
ότι δεν τίθεται ζήτημα νέου ειδικού μισθολογίου, αλλά αποκατάσταση αδικιών και συγκεκριμένα επιστροφή στα προβλεπόμενα από το
Ν.3205/2003, όπως επιχειρήθηκε να καταργηθεί το 2012 και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα,
λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στον κ.
Υπουργό, επισημάνθηκε , τέλος, ότι κάθε παρέκκλιση από τις αποφάσεις του ΣτΕ, βρίσκει
κάθετα αντίθετους το συνδικαλιστικό κίνημα.
Στην σχετική ανακοίνωση των σωματείων που
εκδόθηκε μετά την συνάντηση επισημαίνονταν:
«Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Είναι σαφές ότι μετά και τη σημερινή ενημέρωση, η Κυβέρνηση μας οδηγεί στη μετωπική σύγκρουση, αφού έχει ως πρώτο της μέλημα την
τήρηση των μνημονιακών δεσμεύσεων και όχι
τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των
Σωμάτων Ασφαλείας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των στελεχών τους.
Σας καλούμε να δώσετε δυναμικό – μαζικό παρών στην πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσουμε στη
Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου), στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.00.
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ!!!
Οι Πρόεδροι
Π.Ο.ΑΣ.Υ. – ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. – ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Ε.Α.Π.Σ. – ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης»
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η ένστολη κινητοποίηση στη 81η ΔΕΘ 2016
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού των Σ.Α. κατόπιν συλλογικών αποφάσεων
και με αφορμή τα εγκαίνια της 81ης Δ.Ε.Θ. από
τον Πρωθυπουργό της Χώρας, αποφάσισαν να
προβούν σε πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία,
την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα
18:00, στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Δικαστηρίων
– Άγαλμα Βενιζέλου).
Μείζονα διεκδίκηση αποτελεί η εξακολουθούμενη μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς τις
τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών που συντελέστηκαν με τα Μνημόνια, και η μη λήψη ουσιαστικής μέριμνας για την
ενίσχυση των προϋπολογισμών λειτουργίας
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
και του Λιμενικού Σώματος, αλλά και την κλοπή
των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων
(PSI). Επίσης η καρκινοβάτηση των θεσμικών
αλλαγών άλλα και το πλήθος από αιτήματά που
δεν έχουν τύχει ικανοποίησης.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η συνέχιση της προβληματικής λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας, η επιδείνωση της ανασφάλειας
των πολιτών, η απαξίωση της υπηρεσιακής και
ατομικής ζωής όλων των συναδέλφων μας, η
περαιτέρω εγκατάλειψη και φτωχοποίηση των
συνταξιούχων συναδέλφων μας, με δυο λόγια,
η απαξίωση των εν ενεργεία και στην αποστρατεία αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών.
Στο ίδιο φάσμα απαξίωσης και φτωχοποίησης,
βρίσκονται και οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, τα στελέχη των οποίων βιώνουν το
δικό τους δράμα και αναπόφευκτα, εκδηλώνουν
ποικιλοτρόπως τις αντιδράσεις τους. Μάλιστα,
μετά από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση
της οργανωμένης συνδικαλιστικής έκφρασης
όλων των υπηρετούντων σε όλα τα Σώματα
των Ενόπλων Δυνάμεων, είμαστε βέβαιοι ότι
θα επικρατήσει η εμπέδωση της αγαστής συνεργασίας και της ενωτικής μας πορείας σε ένα
ανώτερο επίπεδο συναδελφικής αγωνιστικής
δράσης. Στην κοινή ανακοίνωση πρόσκληση
επισημαίνονταν: «Τα κοινά προβλήματα που
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στον υπηρε-

σιακό αλλά και στον προσωπικό μας βίο, μας
οδηγούν επιτακτικά στον κοινό δρόμο του αγώνα και των διεκδικήσεων.
Το αγωνιστικό μας πλαίσιο είναι γνωστό στους
Κυβερνώντες που άλλοτε κωφεύουν επιδεικτικά, άλλοτε χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και άλλοτε επιχειρούν να χρυσώσουν το χάπι λες και
απευθύνονται σε υπηκόους τριτοκοσμικής χώρας. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα επομένως
θα δώσει την πρέπουσα απάντηση στον προκαθορισμένο τόπο και χρόνο στη Θεσσαλονίκη,
απαιτώντας από τους κυβερνώντες σεβασμό
στους ένστολους και άμεση τήρηση των προεκλογικών και κυβερνητικών τους δεσμεύσεων.
Με τη δυναμική συμμετοχή τόσο των εν ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία συναδέλφων
και συναδελφισσών όλων των Σωμάτων, Κλάδων και Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν διεκδικούμε
απλώς την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων
μας. Καθορίζουμε ριζικά το μέλλον μας.
Σας καλούμε να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια
φορά την κοινή αγωνιστική μας πορεία, αλλά
και την κοινή αποτελεσματική μας δράση σε μια
περίοδο κατά την οποία η κρισιμότητα των περιστάσεων δεν επιδέχεται κανενός είδους εφησυχασμό ή την όποια τυχόν αγωνιστική αναβλητικότητα.»
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Συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ 2016

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στις 9 Σεπτεμβρίου, το πρωί σε αίθουσα του “Μακεδονία
Παλλάς” οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών, ενόψει της ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας,
που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα το απόγευμα, στην Πλατεία Δικαστηρίων στη Θεσσαλονίκη, με αιχμή το καθολικό αίτημα για άμεση
συμμόρφωση της κυβέρνησης στις αποφάσεις
του ΣτΕ, που με τον πλέον σαφή τρόπο αποφαίνονται για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικών όσο και για την επικινδυνότητα
του επαγγέλματος.
Οι Πρόεδροι, αρχικώς εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των εργαζομένων στα
ΜΜΕ, όσο και στους άλλους κλάδους που πλήττονται από τα μνημόνια, κατάγγειλαν την ανακολουθία λόγων και έργων των κυβερνώντων,
οι οποίοι ενώ πριν από τις εκλογές αναγνώριζαν το δίκαιο των αιτημάτων μας, προωθούν
νέο ειδικό μισθολόγιο με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν. Με μια
φωνή το συνδικαλιστικό κίνημα στέλνει από τη
Θεσσαλονίκη ηχηρό μήνυμα.
Αν η Κυβέρνηση δεν εφαρμόσει τις αποφάσεις
του ΣτΕ θα υποβληθεί μήνυση εις βάρος του
Υπουργού Οικονομικών, για να εφαρμοστεί η
αυτόφωρη διαδικασία λόγω μη εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων.
Οι Ομοσπονδίες, δήλωσαν ότι θα εξαντλήσουν
όλα τα ένδικα μέσα, έχοντας ήδη ενημερώσει
τους νομικούς τους συμβούλους. Παράλληλα,
οι αποφάσεις αυτές θα υποβληθούν στον Πρόεδρο της Βουλής, με το αίτημα να μην εγκρίνει
την συζήτηση σχεδίου νόμου που θα παραβιάζει αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Οι δικαστικές αποφάσεις δεν μπορεί να εφαρμόζονται κατά το δοκούν από την Κυβέρνηση
και μόνο όταν αυτές έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα.
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Η μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Το εναρκτήριο λάκτισμα για την υλοποίηση
νέων δυναμικών κινητοποιήσεων -σε τοπικό και
πανελλαδικό επίπεδο- δόθηκε την Παρασκευή
9/9/2016, από τη Θεσσαλονίκη, με τη μεγαλειώδη σε παλμό, «χρώμα» και όγκο συγκέντρωση
διαμαρτυρίας μας στο Άγαλμα του Ελευθερίου
Βενιζέλου και την πορεία που πραγματοποιήθηκε, μέσω των κεντρικών οδών της πόλεως,
προς το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης,
όπου, ενώ η κ. Υπουργός Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, είχε ενημερωθεί για την πρόθεσή μας
να της επιδώσουμε το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας,
εκείνη απουσίαζε «μεγαλοπρεπώς»…
Κυρίως όμως, η αποφασιστικότητα και η δυναμική του συνδικαλιστικού μας κινήματος για
συνέχιση του αγώνα μας με ακόμα μεγαλύτερο
πείσμα, συμμετοχή και διεύρυνση των συμμαχιών μας, επιβεβαιώθηκε και επισφραγίστηκε
το διήμερο που ακολούθησε, με την επίσκεψη
του κ. Πρωθυπουργού στην 81η ΔΕΘ και όσα
τη χαρακτήρισαν.
Ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας τόσο κατά
τα εγκαίνια της ΔΕΘ όσο και κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, πέρα από μια λακωνική αναφορά για την προσφορά των Ενόπλων
Δυνάμεων και της Αστυνομίας (άραγε στο Πυροσβεστικό και στο Λιμενικό Σώμα γιατί δεν
αναφέρθηκε;) απέφυγε προκλητικά να πει οτιδήποτε άλλο, αλλά και να απαντήσει στα καίρια
ερωτήματα που θέτουμε, από καιρό, στον ίδιο
προσωπικά όσο και στο οικονομικό του επιτελείο σχετικά με τη μη συμμόρφωσή τους προς
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ουσιαστική ενίσχυση των προϋπολογισμών λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας, τη
θωράκιση των ενστόλων από τους επαγγελματικούς κινδύνους κλπ.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

Είναι σαφές ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα
κατόπιν τούτων:
• Συνεχίζει να ζητά επιμόνως συνάντηση με τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό προκειμένου να του καταστήσει σαφές ότι ο εμπαιγμός των ενστόλων
έχει και τα όριά του.
• Θέτει προ των ευθυνών τους όλους τους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες, από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο
της Βουλής έως τους Αρχηγούς των Πολιτικών
Κομμάτων, τους οποίους καλεί να αναλάβουν
πρωτοβουλίες ώστε το αμέσως προσεχές διάστημα όχι μόνο να λάβουν θέση για το επίμαχο
ζήτημα αλλά και να συμβάλουν στο να μην περάσει νομοθέτημα που να αντίκειται στις αποφάσεις του ΣτΕ, επ’ ωφελεία των ενστόλων και
του θεσμού που υπηρετούν.
• Καλεί τους μαζικούς φορείς να εκφράσουν
την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αίτημά μας
απαιτώντας από την Κυβέρνηση να επιδείξει

εμπράκτως τον προσήκοντα σεβασμό προς
την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας
Το «παρών» έδωσαν ο Βουλευτής του ΚΚΕ, κ.
Αθανάσιος Βαρδάλης, και εκ μέρους της ΛΑΕ
ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Τάσος Μαυρόπουλος. Από τα υπόλοιπα κόμματα που προσκλήθηκαν, ουδείς είχε
την ευαισθησία να παραστεί!!
Στο προσκλητήριο της Θεσσαλονίκης, ανταποκρίθηκαν ένθερμα χιλιάδες συνάδελφοί μας
τους οποίους ευχαριστούμε από καρδιάς και
καλούμε να συνεχίσουν να ενισχύουν την προσπάθειά μας μεταφέροντας παντού στις Υπηρεσίες και στις κοινωνίες που διαβιούν, τα δίκαια
αιτήματά μας. Τα μηνύματα που εκπέμπουμε
προς πάσα κατεύθυνση, είναι ξεκάθαρα. Τέρμα
στα ψέματα και τις αυταπάτες τους. Σεβαστείτε
τους ενστόλους
Συγκινητική ήταν τέλος, η ανταπόκριση των
εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών,
που εκπροσωπήθηκαν από το Πανελλήνιο Συντονιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΑΣΕΔ) και
πολλούς άλλους φορείς, καθώς και των συνταξιούχων συναδέλφων μας από τα Σώματα
Ασφαλείας που εκπροσωπήθηκαν από την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας και Ενώσεις Αποστράτων από
πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα.
Αγώνας μέχρις εσχάτων!!!
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7μηνίτικο πλέον το χρέος για τα οδοιπορικά έξοδα
7μηνίτικο πλέον το χρέος, για την δικαίωση
των οδοιπορικών εξόδων των μετατιθέμενων Αξιωματικών του ΠΣ
Τον Φεβρουάριο του 2016 εκδίδεται σχετική διαταγή του κ. Αρχηγού του ΠΣ, σύμφωνα με την
οποία μετατίθενται εκτάκτως, με πρωτοβουλία
της Υπηρεσίας, 25 ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.
Με την συγκεκριμένη διαταγή, ορίζεται ότι οι
συνάδελφοι θα δικαιωθούν οδοιπορικά έξοδα,
ενώ για «τεχνικούς λόγους», δεν τους δίνεται
ούτε ένα ευρώ προκαταβολή για να αντιμετωπίσουν τη δυσβάσταχτη οικονομικά, ειδικά για
την εποχή μας, διαδικασία της μετάθεσης.
Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, οι συνάδελφοι
«πλήρωσαν το μάρμαρο της μετάθεσης» από
το περικομμένο προσωπικό τους εισόδημα,
χωρίς να έχουν λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση.
Στις 19 Σεπτεμβρίου η ΕΑΠΣ έστειλε σχετική

επιστολή στον Αν.Υπουργό κ. Τόσκα ζητώντας
του την άμεση παρέμβαση του, μιας και «παρά
τις οχλήσεις των ενδιαφερομένων συναδέλφων, στην διοικητική ιεραρχία, όσο και τις δικές
μας παρεμβάσεις στην πυροσβεστική ηγεσία,
οι συνάδελφοι παραμένουν στο «αναμείνατε».

σεβασμός στο δίκιο και στην προσφορά των ενστόλων
Στις 5 Σεπτεμβρίου, έξω από το κτίριο του ΣτΕ
στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε
συμβολική ένστολη διαμαρτυρία με αφορμή τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ώστε να αποσταλεί μήνυμα στην Ελληνική Κυβέρνηση.
Η συμβολική διαμαρτυρία έστειλε τη φωνή της
αγανάκτησης του ένστολου εργαζόμενου που
βλέπει σε επανάληψη το ίδιο έργο, την Πολιτεία
να μην εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις όταν
αφορούν τον απλό πολίτη αλλά να σφυρίζει
αδιάφορα όταν πρόκειται το ίδιο το κράτος να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, και μάλιστα, απαξιώνοντας ακόμα και τη Δικαιοσύνη.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των Ενστόλων έχοντας πλήρη συναίσθηση του δίκαιου του αιτήματός του, στέλνει ηχηρό μήνυμα τόσο με τις
παρεμβάσεις του όσο και με την πανελλαδική
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ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Δικαστηρίων – Άγαλμα Βενιζέλου), την προσεχή Παρασκευή 9/9/2016 και
ώρα 18.00.
Σεβασμός στο δίκιο, σεβασμό στους Ένστολους εργαζόμενους.
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ζητείται συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας

Σειρά επαφών με τους αρμόδιους Υπουργούς πραγματοποίησαν, τις επόμενες ημέρες
μετά την συγκέντρωσή στη ΔΕΘ, οι ηγεσίες
των Ομοσπονδιών των Σ.Α., αναφορικά με το
νέο ειδικό μισθολόγιο και την υλοποίηση των
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ζητούμενο ήταν και εξακολουθεί να είναι η διατήρηση της ιδιαίτερης μισθολογικής αντιμετώπισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωσή τους, με δεδομένη την επικινδυνότητα και ιδιαιτερότητα του
λειτουργήματός τους. Αυτό είναι το παγιωμένο
αίτημα των ενστόλων, που θωρακίζεται πλέον
και από τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα και η συγκυρία
δυσμενής, χωρίς ευθύνη των στελεχών των

Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.
Το υπέρτερο αγαθό της εσωτερικής ειρήνης
και ασφάλειας περνά μέσα και από τα ειδικά
μισθολόγια. Όπως ακριβώς και από αυτά των
δικαστικών λειτουργών, των πανεπιστημιακών
και των ιατρών! Στην κοινή ανακοίνωση της 20
Σεπτεμβρίου επισημαίνεται:
«Ο Πρωθυπουργός, προφανώς αστειεύτηκε
στην «παρότρυνσή του» να συλλάβουμε τον
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Επειδή, όμως, ούτε ο θεσμός της Δημοκρατίας,
ούτε αυτοί που την εκπροσωπούν, αλλ’ ούτε
και το φλέγον ζήτημα των ειδικών μισθολογίων
προσφέρονται για αστεϊσμούς, επιβάλλεται ο
κύριος Πρωθυπουργός αμέσως μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό, να δεχθεί αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών μας, ώστε να
δεσμευθεί επιτέλους για το ερήμην μας κυοφορούμενο ειδικό μισθολόγιο και την υλοποίηση
των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων του
ΣτΕ, βάζοντας τέλος στις διαφορετικές και πολλές φορές αντίθετες προσεγγίσεις και δηλώσεις
των συναρμόδιων Υπουργών του.
Χωρίς πλάκα!!!»

άρχισαν τα όργανα !!!
Μόλις μια εβδομάδα από τη μεγαλειώδη ένστολη κινητοποίησή στη Θεσσαλονίκη άρχισαν να
φαίνονται τα πραγματικά σχέδια του υπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες του ένστολου συνδικαλισμού. Στις 19
Σεπτεμβρίου μετά από αίτημα του Υπουργού
Εθνικής Αμύνης, κ. Πάνου Καμμένου, κλήθηκε το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ στο γραφείο του
για ενημέρωση, από την οποία προέκυψε ότι
η Κυβέρνηση προωθεί νέο ειδικό μισθολόγιο
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,
χωρίς να έχουν αποφευχθεί οι μειώσεις των μισθών στα Σώματα Ασφαλείας. Για δε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτε

λόγος…
Το «πάζλ» της ενημέρωσης, ήρθε να συμπληρωθεί, όλως τυχαίως, μετά τη συνάντηση, και
ιδίως, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών
του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης με
τους «τροϊκανούς» και την αποχώρησή τους
από την χώρα μας: Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών, κ. Γιώργος Χουλιαράκης, απαντώντας στο αίτημα των Ομοσπονδιών των
Σωμάτων Ασφαλείας για άμεση συνάντηση
μαζί τους, μας παρέπεμψε στον Αναπληρωτή
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ως συνδιαμορφωτή του νέου μισθολογίου, ενώ για τις
αποφάσεις του ΣτΕ, ανέσυρε από τα συρτάρια
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του Υπουργείου του τις πανομοιότυπες απαντήσεις που μας έδιναν πριν από τις εκλογές
του 2015, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι
δηλαδή θα υλοποιηθούν «στο πλαίσιο των
δημοσιονομικών δυνατοτήτων και με απόλυτο
γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και την έξοδο
από την κρίση»!!!
Προ αυτών των «τετελεσμένων» ζητήθηκε άμεση ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Τόσκα, ο
οποίος εκπέμποντας σε άλλο μήκος κύματος,
μετά από όσα του εκτέθηκαν, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον συνάδελφό του, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, για να μας μεταφέρει
στη συνέχεια τη θέση του, ότι υπάρχει χρόνος
και δεν πρέπει να … βιαζόμαστε!
Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρ-

θηκε : «ότι το συνδικαλιστικό κίνημα συγκαλεί
άμεσα τα όργανά του γιατί τη σύγκρουση με τα
ψέματα και την υποκρισία, ο ένστολος, δεν τη
φοβάται» . Χαρακτηριστικά επισημάνθηκε:
«Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το
δίκιο μας και θα το διεκδικήσουμε απέναντι σε
μια κυβέρνηση που όχι μόνο άλλα έλεγε και
άλλα κάνει, αλλά και που αποδεδειγμένα πλέον
πετά στον κάλαθο των αχρήστων τις δικαστικές αποφάσεις, επικαλούμενη τα απαράδεκτα
επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, οι οποίες,
τουλάχιστον, τις υλοποίησαν κατά το ήμισυ.
Θα λάβουν την απάντηση με γνώμονα βεβαίως το κοινωνικό συμφέρον, το οποίο σε κάθε
περίπτωση ταυτίζεται με την αξιοπρέπεια των
ενστόλων και όχι με τον εμπαιγμό τους.»

συνάντηση ομοσπονδιών με το ΠΑΜΕ
Νέα περίοδος συνεργασιών & αμοιβαίας
υποστήριξης

Με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
(ΠΑΜΕ) συναντήθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου οι
Ομοσπονδίες μας, για πρώτη φορά στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο συνεργασιών και αμοιβαίας υποστήριξης των κοινών
αιτημάτων με το εργατικό κίνημα της χώρας. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματός μας στα γραφεία του ΠΑΜΕ στην Αθήνα,
παρόντων του επικεφαλής της Εκτελεστικής
Γραμματείας του ΠΑΜΕ, κ. Γιώργου ΠΕΡΡΟΥ,
του μέλους της Γραμματείας, κ. Μπάμπη ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΥ και του υπεύθυνου Τύπου, κ. Γιώργου ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ.
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Εκ μέρους των Ομοσπονδιών, υπήρξε εκτενής
ενημέρωση για τις συνδικαλιστικές μάχες που
δίνουμε προκειμένου να βάλουμε τέλος στις
πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας που
απαξιώνουν τα Σώματα Ασφαλείας και τους
εργαζόμενους σε αυτά ένστολους λειτουργούς
τους, τονίζοντας ότι είμαστε αντίθετοι και καταδικάζουμε τη χρησιμοποίησή τους από τις κυβερνήσεις για να περνάνε αντιλαϊκά μέτρα και
να ανακόπτουν τις κοινωνικές εξελίξεις. Προερχόμαστε από φτωχά λαϊκά στρώματα και υφιστάμεθα τις ίδιες με την κοινωνία επιπτώσεις
και άρα μας ενώνουν κοινά προβλήματα που
μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε,
πέρα από αγκυλώσεις και προκαταλήψεις για
τον ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας, ως βραχίονας της εκάστοτε εξουσίας. Γι’ αυτό εκφράζουμε σταθερά την αλληλεγγύη μας στους αγώνες
των συμπολιτών μας και επιζητούμε και τη δική
τους στήριξη στα δίκαια αιτήματά μας.
Ειδικότερα, εστιάσαμε στους αγώνες μας για
την πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις
αποφάσεις του ΣτΕ, για την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων με τη ψήφιση των ειδικών μισθολογίων, για το ασφαλιστικό και τη ληστεία των
αποθεματικών, για το δικαίωμα στην απεργία,
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για τη διάλυση του κοινωνικού κράτους κλπ.
Ο Επικεφαλής της Εκτελεστικής Γραμματείας
του ΠΑΜΕ, κ. Γιώργος ΠΕΡΡΟΣ, αφού ευχαρίστησε τις Ομοσπονδίες για τη συνάντηση αυτή,
τόνισε ότι ως ΠΑΜΕ έχουν κάνει διάφορες παρεμβάσεις για ζητήματα που μας απασχολούν
ενώ επισήμανε και τη διακριτική του παρουσία
στις κινητοποιήσεις μας, η οποία στο εξής μπορεί νασυγκεκριμενοποιηθεί με τη λήψη κοινών
πρωτοβουλιών, που θα αναδεικνύουν και θα
στηρίζουν τις αγωνιστικές μας δράσεις, δεδομένου ότι ως ένστολοι εργαζόμενοι δεν ταυτιζόμαστε με τον κατασταλτικό ρόλο που μας
επιφυλάσσουν οι Κυβερνήσεις. Ωστόσο πρέπει
να αναζητηθεί ένας τρόπος διαχείρισης των καταστάσεων κρίσης που παρουσιάζονται όταν
ανάμεσα στις συγκρούσεις – διαφορές της εργοδοσίας και των συνδικάτων, παρεμβάλλεται
η αστυνομία με άνωθεν εντολές. Βασική επιδίωξη του ΠΑΜΕ, όπως τόνισε, είναι η συσπείρωση των εργαζομένων και η συμμετοχή τους
στους εργατικούς αγώνες και όχι ο εκφοβισμός
και η αδρανοποίησή τους. Ιδίως αυτήν την περίοδο όπου η κυβέρνηση υπό τον εκβιασμό της
«αξιολόγησης» προωθεί ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και στον συνδικαλιστικό νόμο.

Αναφερόμενος δε στην οργανωτική του δομή
και δράση, επισήμανε τη διοργάνωση του επικείμενου πανελλαδικού του συνεδρίου με αιχμή την εξυγίανση του συνδικαλισμού και την
ανάκτηση της αξιοπιστίας του, την προώθηση
σχεδίων νόμου που θα περιλαμβάνουν λαϊκά
– εργατικά αιτήματα (συλλογικές συμβάσεις
κλπ), αλλά και ειδικότερα αιτήματα όπως αυτά
των ενστόλων (δικαίωμα απεργίας των ενστόλων, συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ,
επιστροφή των αποθεματικών στα ταμεία, αυξήσεις μισθών, ενίσχυση των δομών πρόνοιας
κλπ).
Οι Ομοσπονδίες, τέλος, ευχαρίστησαν τους
εκπροσώπους του ΠΑΜΕ, τονίζοντας ότι με τη
σημερινή συνάντηση εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος στα συνδικαλιστικά πράγματα της χώρας
καθώς το συνδικάτο μας, αγωνίζεται με γνώμονα όχι το «κομματικό» συμφέρον, αλλά τα
συμφέροντα των εργαζόμενων ενστόλων όλης
της χώρας οι οποίοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε από τους άλλους εργαζομένους. Κι αυτό
θα γίνει πράξη το επόμενο διάστημα μέσω των
κοινών ενωτικών μας αγώνων, αναδεικνύοντας
στην κοινωνία τα κοινά μας αιτήματα και τις κοινές μας αγωνίες για το αύριο.

συνάντηση με τον τομέα δημόσιας τάξης της ΝΔ
Αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΑΠΣ συμμετείχε
στις 22 Σεπτεμβρίου, σε συνεδρίαση του Τομέα
Δημόσιας Τάξης της Νέας Δημοκρατίας στην
Βουλή, μαζί με αντίστοιχες αντιπροσωπείες
των σωματείων του ΠΣ και της ΕΛΑΣ.
Από την πλευρά των σωματείων ζητήθηκε η ξεκάθαρη υποστήριξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στα δίκαιο και αυτονόητο
αίτημα, της υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ
αναφορικά με την περικοπή των μισθών μας.
Επίσης τονίσθηκε ότι η οποιαδήποτε πρωτοβουλία της κυβέρνησης για κατασκευή νέου
μισθολογίου, σαφώς και θα σημάνει νέες περικοπές για το προσωπικό των ΣΑ.
Από την πλευρά τους οι βουλευτές που παρέστησαν στην συνάντηση Δ. Κυριαζίδης, Α. Δη-

μοσχάκης, Δ. Σταμάτης και Χ. Μπουκώρος, δήλωσαν την ουσιαστική συμπαράταξη τους στα
συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία θα στηρίξουν
με τις πολιτικές και κοινοβουλευτικές δυνατότητες του κόμματός τους.
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ένστολη διαμαρτυρία στο υπουργείο εθνικής άμυνας
Με κυρίαρχα συνθήματα, «Τα λεφτά δεν είναι
του Στρατού, είναι του Ελληνικού Λαού» και
«Καμμένε θυμήσου την υπόσχεσή σου κι αν
δεν μπορείς, άντε παραιτήσου», τα Προεδρεία
των σωματείων των εργαζομένων στα Σ.Α. σε
συνέχεια της πανελλαδικής ένστολης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, όπως είχαν προαναγγείλει, πραγματοποίησαν στις 29 Σεπτεμβρίου,
την πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, στη λεωφόρο Μεσογείων, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην
ανακολουθία λόγων και έργων του Προέδρου
των Ανεξάρτητων Ελλήνων και νυν Υπουργού
Εθνικής Αμύνης κ. Πάνου ΚΑΜΜΕΝΟΥ.
Στην κοινή ανακοίνωση μετά την διαμαρτυρία
επισημαίνεται: «Ο συγκυβερνήτης κος Πάνος
ΚΑΜΜΕΝΟΣ, κατελήφθη «ψευδόμενος», όπως
αποδεικνύεται περίτρανα από τα ηχητικά ντοκουμέντα των δηλώσεών του πριν και μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του, ως υπουργού,
στον ευαίσθητο τομέα της Εθνικής Αμύνης της
Χώρας. Από τις δημόσιες καταγγελίες και δεσμεύσεις του, πριν από τις εκλογές, ότι πρέπει
να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι όπως πολύ σωστά
έλεγε τότε, ήταν αντισυνταγματικές οι διατάξεις
που επέβαλαν άδικες μισθολογικές περικοπές
πριν από το 2012, έφτασε τώρα στο σημείο να
διχάζει τους ενστόλους, προωθώντας ανεπίτρε-
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πτους διαχωρισμούς σε «δικούς μου» και «δικούς τους» με μόνο μέλημά του, την απόκρυψη της αλήθειας. Αλήθεια αμείλικτη και για τον
ίδιο, αφού αδιάψευστος μάρτυρας είναι από τη
μια οι κατά καιρούς δηλώσεις του και από την
άλλη το κυοφορούμενο νέο ειδικό μισθολόγιο
Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων,
το οποίο αποτελεί συνέχεια των μνημονιακών
περικοπών και αδικιών εις βάρος των ενστόλων. Διότι, τι άλλο παρά την πολιτική των περικοπών εξυπηρετούν τα «εφευρήματα» άλλοτε
του παγώματος και ξεπαγώματος των μισθολογικών προαγωγών, άλλοτε των ισοδυνάμων και
άλλοτε των εξαιρέσεων και των προσωπικών
διαφορών, ενώ το μόνο ορθό και αναμενόμενο από εμάς μέτρο, είναι ο σεβασμός τόσο στις
αποφάσεις της Δικαιοσύνης όσο και στους θεσμούς που εκπροσωπούμε;
Όσο για το «ποιοι παλεύουν πραγματικά», θα
φανεί εκ του αποτελέσματος (εφαρμογή απόφασης του ΣτΕ). Σε όσους νομίζουν δε, ότι δεν
εκφράζουμε τις αγωνίες των συναδέλφων μας
αλλά κάνουμε μικροπολιτική, δηλώνουμε ότι τα
«ΠΕΛΑΤΑΚΙΑ» τελείωσαν για όλους.
Τέλος, οι Ομοσπονδίες συνεχίζουν τον αγώνα
για πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις
αποφάσεις του ΣτΕ, απορρίπτουν διχαστικές
πρακτικές και καλούν τους αρμόδιους υπουργούς να κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους.»

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

συνάντηση με τον υπουργό ναυτιλίας

Με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή ΔΡΙΤΣΑ συναντήθηκαν την 1
Οκτωβρίου 2016 οι Ομοσπονδίες σε μια ακόμα
προσπάθειά να πληροφορηθούν από τους αρμόδιους υπουργούς τι σχεδιάζεται ερήμην των
ενστόλων από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, κατ’ εφαρμογήν της συνεχιζόμενης
μνημονιακής πολιτικής των περικοπών και του
δήθεν εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων.
Στον κ. Υπουργό, αναλύθηκαν οι θέσεις των
σωματείων επιμένοντας ότι μόνη δίκαιη λύση
αποτελεί η πλήρης συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας, που ρητά αναφέρουν ότι οι μισθολογικές περικοπές ήταν αντισυνταγματικές και
άδικες και άρα οι μισθοί των ενστόλων πρέπει
να επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα του
2012. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, συνιστά
έλλειψη σεβασμού προς τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, του Συντάγματος και του θεσμού
που υπηρετούμε.
Ο κ. Υπουργός, υπεραμύνθηκε της πολιτικής
της Κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας, πριν μπει στα
Μνημόνια είχε χρεοκοπήσει και επειδή συνεχίζει να παράγει ελλείμματα, εξακολουθεί να τελεί
υπό στενή επιτροπεία και γι’ αυτό αναγκάστηκε
να τροποποιήσει τα προεκλογικά της προγράμματα, αφού στη μάχη της διαπραγμάτευσης,

ηττήθηκε.
Για το φλέγον θέμα του μισθολογίου και των
μισθολογικών προαγωγών, – που σημειωτέον
σήμερα λήγει η προθεσμία που είχε τεθεί για να
μην ισχύσει το «πάγωμά» τους από 1/1/2017,προέβαλε μια διαφορετική θέση από αυτήν που
μας είχε παραθέσει ο Αναπληρωτής Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, ότι δηλαδή το θέμα
των ισοδυνάμων δεν υφίσταται και θα εξεταστεί
στο πλαίσιο του καθορισμού νέου μισθολογίου.
Ο κ. ΔΡΙΤΣΑΣ, αντιθέτως, μας τόνισε ότι για τα
ισοδύναμα έχουν υποβληθεί από τα συναρμόδια υπουργεία διάφορες προτάσεις. Πάντως, το
υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται συνολικά διάφορα σενάρια για τα ειδικά μισθολόγια
και θα προβεί σε συνολική αντιμετώπιση των
ακραίων καταστάσεων που είχαν δημιουργηθεί
σε ορισμένους Κλάδους, στους οποίους δεν
περιλαμβάνονται όμως οι Ένοπλες Δυνάμεις
και τα Σώματα Ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις, πολλώ δε μάλλον, δεν έχει ενημερωθεί
ούτε έχει αποφασισθεί από τον Πρωθυπουργό
της χώρας το τι μέλλει γενέσθαι επ’ αυτού.
Όσο για τις αποφάσεις του ΣτΕ, δηλώθηκε κατηγορηματικά εκ μέρους του ότι κανείς δεν θα
πει ότι δεν θα εφαρμοστούν , διότι το θέμα είναι
στο τραπέζι και μάλιστα επιδέχεται συζήτησης
ο καθορισμός ενός χρονικού ορίζοντα για την
εφαρμογή τους.
Επειδή από την πλευρά των σωματείων τέθηκε μετ’ επιτάσεως το ενδεχόμενο διάσπασης
του ενιαίου ειδικού μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με δεδομένη
μάλιστα την παραδοχή ότι για τις Ένοπλες Δυνάμεις ψηφίστηκε και ισχύει η μονομερής διάταξη για τη χορήγηση επιδόματος εξομάλυνσης
μόνο στους διαζευγμένους στρατιωτικούς, ο κ.
Υπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται τέτοιο
θέμα για την Κυβέρνηση.
Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την
συνάντηση τονίστηκε:
«Οι Ομοσπονδίες συνεχίζουν την προσπάθεια
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για την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων επιδιώκοντας περαιτέρω συναντήσεις με κυβερνητικά
στελέχη, αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουμε απευθύνει σχετικό αίτημα. Ας μην λησμονούν ότι ως εργαζόμενοι στον
κρίσιμο τομέα της ασφάλειας της χώρας, χωρίς
το δικαίωμα της απεργίας, δικαιούμαστε αυξη-

μένης προσοχής και φροντίδας, συμμετέχοντας
ενεργά στα διαδραματιζόμενα του εργασιακού
μας στάτους και όχι να αποκλειόμαστε ή να αιφνιδιαζόμαστε στα κρίσιμα νομοσχέδια που προωθούνται από την Κυβέρνηση.
Ο αγώνας συνεχίζεται!»

συνάντηση με τους προέδρους των διαρκών επιτροπών
Συνάντηση με τους Προέδρους των Διαρκών
Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης – Τάξης &
Δικαιοσύνης και Οικονομικών Θεμάτων της
Βουλής

συνταγματικές τις διατάξεις που επέβαλαν τις
περικοπές, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο
και το ιδιαίτερο εργασιακό καθεστώς των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας έναντι των
άλλων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.
Επιβάλλεται, επομένως, για λόγους δημοσίου
συμφέροντος η εύρυθμη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας και όχι η συνέχιση της πολιτικής
των περικοπών στο χώρο.
Τονίστηκε δε ότι τυχόν προώθηση προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων νέων αντισυνταγματικών διατάξεων στο όνομα του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων, πρέπει
να συναντήσει και τη δική τους άρνηση έτσι
ώστε να μην περάσουν αυτές από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, διότι συνταγματική
και δίκαιη ρύθμιση συνιστά η αναγνώριση της
επικινδυνότητας του λειτουργήματός μας και η
πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονομικών προς τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Στο πλαίσιο των συναντήσεών μας και ενόψει
της εντατικοποίησης των κινητοποιήσεών μας
με στόχο την πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς τις Αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ), στις 21 Σεπτεμβρίου,
οι Πρόεδροι των σωματείων των ΣΑ ενημέρωσαν τους προέδρους της Διαρκούς Επιτροπής
Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κ. Αντώνη ΣΥΡΙΓΟ και της Διαρκούς
Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων, κ. Γεράσιμο
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ, για το ουσιαστικό περιεχόμενο
των Αποφάσεων αυτών ώστε με τη θεσμική
τους ιδιότητα να συμβάλλουν, τόσο στη δικαίωση των αγώνων μας, όσο και στην προστασία
των θεσμών που κατά απαράδεκτο τρόπο απαξιώνονται από τους Κυβερνώντες. Στους κ.κ.
Προέδρους επιδόθηκαν οι ιστορικές Αποφάσεις του ΣτΕ και παρατέθηκαν τα επιχειρήματά,
τονίζοντας ότι σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει
η Κυβέρνηση περί δημοσιονομικής αδυναμίας,
το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, έκρινε αντι-
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νέος αρχηγός στο Πυροσβεστικό Σώμα
Το ΔΣ της ΕΑΠΣ εξέφρασε τα συγχαρητήρια
του για την επιλογή του Αντιστράτηγου κ. Βασίλειου Καπέλιου στην θέση του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος και τις ευχές του για
επιτυχή και αποτελεσματική εκπλήρωση των
απαιτητικών και σημαινόντων καθηκόντων του.
Στην επιστολή σημειώθηκε:
«Αναλαμβάνετε την αρχηγία του Σώματος, σε
μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, υπό το βάρος σοβαρότατων προβλημάτων που ταλανίζουν τόσο
τον επαγγελματικό μας φορέα όσο και το προσωπικό του.
Μαζί με την έκφραση των ευχών μας για τα παραπάνω, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβάλλεται στην εδραίωση του ουσιαστικού διαλόγου σε θεσμικό επίπεδο στο εσωτερικό του
ΠΣ ώστε να ευρίσκονται οι βέλτιστες λύσεις για
την επίλυση των πολυσύνθετων και χρονίζοντων παθογενειών του».
Ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος του
Παναγιώτη, γεννήθηκε το 1961 στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο
παιδιών.
Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1987,
ενώ το 1992 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το
βαθμό του Ανθυποπυραγού. Είναι επίσης απόφοιτος της Σχολής Επιμόρφωσης του ΠΣ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έως σήμερα,
υπηρέτησε σε διάφορες Υπηρεσίες ανά τη Ελλάδα όπως ως Διοικητής των ΠΥ Μεγαλόπολης, Γαργαλιάνων και Καλαμάτας. Επίσης υπηρέτησε στην ΠΥ Χίου, Τριπόλεως και στο ΠΚ
Μελιγαλά ως Προϊστάμενος Κλιμακίου.
Το 2012 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του
Προϊσταμένου Κλάδου Επιχειρήσεων στο ΑΠΣ,
ενώ το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΣΚΕ - 199 ΣΕΚΥΠΣ).
Το 2015 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Υπαρχηγού Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιπλέον είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά
σεμινάρια στο ΙΝ.ΕΠ. – Τομέα Χωρ. & Περιβάλλοντος Σχεδιασμού «Προστασία Δασών»
και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. «Νέες Βασικές Δεξιότητες με
Ψηφιακή Τεχνολογία» Παράλληλα έχει λάβει
Πιστοποιήσεις από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στις κατηγορίες Οικονομολόγων, Διοικητικών Στελεχών
Δημοσίου Τομέα και Επιθεωρητών κτιρίων πυρασφαλείας, ενώ έχει διδακτική δραστηριότητα
ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, αλλά και ως Εκπαιδευτικός Συνεργάτης
σε Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ.
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άκρα του τάφου σιωπή...

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2016, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης
Καρατζιάς, απέστειλε επιστολή παραίτησής
του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στο κείμενό της, ο απερχόμενος Αρχηγός, με
πρωτοφανή για την ιστορία του Π.Σ. κατήγγειλε
ότι η παραίτησή του οφείλεται στην άρνησή του
να υποκύψει σε «προσταγές και επιθυμίες που
είναι αντίθετες με τα Πιστεύω, Αξίες και Αρχές
του» και επίσης ότι «εξάντλησε κάθε πρόσφορο και θεμιτό μέσο για να διαφυλάξει το κύρος
του θεσμού που υπηρετεί αλλά και να υπερασπίσει την προσωπική του αξιοπρέπεια».
Για τα σοβαρότατα αυτά γεγονότα από κοινού
ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ απέστειλαν προς τον κ.
Πρωθυπουργό επιστολή στην οποία ανέφερε:
«Τις σοβαρότατες αυτές καταγγελίες του κ. Αρχηγού, ο οποίος, είχε επιλεγεί από εσάς προ
ολίγων μηνών, «λόγω ικανότητας και εντιμότητας», όπως είχατε τότε δηλώσει, την ίδια ημέρα,
ερμηνεύει με καταχώρηση στον προσωπικό
του λογαριασμό στο twitter, ο ανώτατος αξιωματικός του ΠΣ Αρχιπύραρχος Ιωάννης Ζάχος,
Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού
Σώματος, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο λόγος
της παραίτησης του κ. Αρχηγού «στηλιτεύει
τη διαπλοκή πολιτικονομικοσυμβούλων του τ.
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας μη εξαιρουμένου και του αξιότιμου
Γενικού Γραμματέα αυτής και λόγω βλακείας με
κρατικοδίαιτα ιδιωτικά συμφέροντα που χρησιμοποιούν διαχρονικά το Πυροσβεστικό Σώμα
να πλουτίζουν σε βάρος του ελληνικού λαού…»

17

Για τη βασιμότητα των παραπάνω σοβαρότατων αυτών καταγγελιών, οι οποίες έπρεπε να
ελεγχθούν, μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση
δόθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ουδεμία πρωτοβουλία έρευνας διατάχθηκε από ότι γνωρίζουμε, πλην της λακωνικής
ανακοίνωσης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας κ. Ι. Καπάκη περί της προθέσεώς
του για προσωπική προσφυγή στην δικαιοσύνη
για την συκοφαντική του προσβολή από τις δηλώσεις του Αρχιπυράρχου Ι. Ζάχου.
Επίσης μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε αν οι καταγγέλλοντες απέστειλαν συγκεκριμένα στοιχεία στην Ελληνική Δικαιοσύνη, ως είχαν υποχρέωση εκ της δημόσιας θέσης τους, ή αν το
έπραξε η προϊστάμενη πολιτική ηγεσία.

Η επιστολή παραίτησης του κ. Αρχηγού ΠΣ

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Τα παραπάνω, τα οποία συνοδεύτηκαν με μια
πρωτοφανή πολυήμερη καθυστέρηση αντικατάστασης του απερχόμενου και καταγγέλλοντα
κ. Αρχηγού, αλλά κυρίως η απόλυτη σιωπή,
σαφώς και δημιουργούν ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Οι εργαζόμενοι του Πυροσβεστικού Σώματος,
που και φέτος έδωσαν ένα σκληρό και επίπονο αγώνα για να σώσουν την πατρίδα από
τις αδηφάγες φλόγες, αναμένουν τον απόλυτο
φωτισμό των βαρύτατων σκιών που δημιουργήθηκαν στην κορυφή της πυροσβεστικής και
πολιτικής ηγεσίας.
Τα συγκεκριμένα γεγονότα είναι πρωτοφανή
και η απόλυτη σιωπή, αλλά κυρίως η απραξία
διαλεύκανσής τους που τα συνοδεύει μέχρι σήμερα, είναι εξίσου πρωτοφανή.
Σήμερα, στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τα ζητήματα
διαφθοράς και διαπλοκής, είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και σημειολογική η παρέμβασή μας.
Περιμένουμε την δική σας παρέμβασή.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ - Δ. Σταθόπουλος
Ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ - Γ. Σταμούλης»

Η καταγγελία του Ανώτατου Αξιωματικού.

συνέδριο για την ασφάλεια στην εργασία
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 και 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, συνέδριο
– διημερίδα με θέμα “Υγεία και Ασφάλεια στην
εργασία και Πολιτική Προστασία”. Το συνέδριο
συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής μαζί με
τον Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας – Υγείας και
Πολιτικής Προστασίας στους εργασιακούς χώρους.
Το θέμα του συνεδρίου ιδιαίτερα σημαντικό,
μιας και οι συνθήκες Ασφαλείας και Υγείας των
εργαζομένων μιας σύγχρονης κοινωνίας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της
οικονομίας και του επιπέδου του πολιτισμού
της και συνδέονται άμεσα με θέματα Πολιτικής
Προστασίας όπως φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, επηρεάζοντας ευρύτερα το σύνολο
των πολιτικών.
Η ΕΑΠΣ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της

Περιφέρειας Αττικής και της Εντεταλμένης της
Πολιτικής Προστασίας κ. Ι. Τσούπρα και συμμετείχε στο συνέδριο με εισήγηση που παρουσίασε το μέλος τους ΔΣ της ΕΑΠΣ Ιωάννης
Αρτοποιός με θέμα τη σχεδίαση πρόληψης και
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στο εργασιακό περιβάλλον.
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τακτικό συνέδριο FEU 02/2016 - Βουδαπέστη
Στην Βουδαπέστη 13 με 15 Οκτωβρίου 2016,
πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου της FEU, της Ομοσπονδίας Αξιωματικών
Πυροσβεστικών Σωμάτων από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τις εξελίξεις στα
ευρωπαϊκά πυροσβεστικά ζητήματα, ενημέρωση για τα ειδικά ερευνητικά προγράμματα που
βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή της ομοσπονδίας. Κοινός στόχος η βελτιστοποίηση των
επιχειρησιακών δράσεων των πυροσβεστικών
οργανισμών για να προσφέρουν όσο το δυνατό
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στην ασφάλεια
και την πολιτική προστασία της Ευρώπης.
Στις αποφάσεις του συνεδρίου περιλαμβάνονται
η διοργάνωση τον Νοέμβριο του 2016, του τακτικού συνεδρίου του προγράμματος Emergent

στην Αθήνα με την υποστήριξη της ΕΑΠΣ και
η επιβεβαίωση της πραγματοποίησης του 2ου
τακτικού συνεδρίου της FEU για το 2017 στην
Ελλάδα.
Στις εργασίες του συνεδρίου την ΕΑΠΣ εκπροσώπησαν οι Γ. Σταμούλης και Τ. Παππάς.

Πυροσβεστική Ηχώ : 28η Οκτωβρίου 1940
Το 1948 στην Αθήνα εκδίδεται ένα πυροσβεστικό μηνιαίο περιοδικό με τίτλο «Πυροσβεστική
Ηχώ». Εκδότης και διευθυντής της ο Σωτήρης
Γλυκοφρύδης, διαπρεπής δημοσιογράφος και
συνεργάτης πολλών αθηναϊκών εφημερίδων
της εποχής. Το πρώτο τεύχος της Ηχούς, σε
σχήμα διαστάσεων 24×33 εκ. τυπώθηκε το
Μάρτιο του 1948. Με ενδιαφέρουσα ύλη και μαχητική, για την επίλυση των δίκαιων προβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, η Ηχώ κατέκτησε τις καρδιές του πυροσβεστόκοσμου και
όχι μόνο, έτσι που η εμβέλειά της έγινε πολύ
σύντομα Πανελλαδική.
Το έντυπο κυκλοφόρησε ως το 1956, όπου σταμάτησε η έκδοσή του. Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας κυκλοφόρησαν 112 τεύχη. Στα τεύχη του
βρίσκονται μοναδικές πληροφορίες και καταγραφές της Πυροσβεστικής Ιστορίας.
Από τα πρώτα τεύχη του Περιοδικού, ιδιαίτερη σημασία έχει το υλικό που αναφέρεται στην
συμμετοχή των Ελλήνων Πυροσβεστών στο
έπος του 1940, με το γεγονός της μικρής χρονικής απόστασης, αλλά και τη συμμετοχή των
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Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στους πρώτους
εορτασμούς της Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ.
Το e-book του Γιάννη Σταμούλη είναι ένα μικρό
αποθαύρισμα αυτού του υλικού και αποτελεί
αφιέρωμα μνήμης για την προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος στο ηρωικό έπος του
1940.
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αλλαγή θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών
Στις 8 Σεπτεμβρίου η ΕΑΠΣ προχώρησε σε παρέμβαση προς το Αν. Υπουργό Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ν. Τόσκα για το
θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών.
Στην επιστολή υπενθυμίσθηκε ότι προ ενός
χρόνου, στις 10 Νοεμβρίου 2015, στην πρώτη
συνάντηση της ΕΑΠΣ με τον κ.Τόσκα τέθηκε η ανάγκη άμεσης προώθησης αλλαγών και
θεσμικών παρεμβάσεων για τους καίριους τομείς δράσης του ΠΣ με προτεραιότητα το πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών,
ώστε οι επερχόμενες του 2016
να γίνουν με νέο σύστημα, σύμφωνα και με τις προεκλογικές
δεσμεύσεις του πολιτικού φορέα
της κυβέρνησης
Δυστυχώς το επόμενο χρονικό
διάστημα ακολουθήθηκε «θεσμική απραξία», ενώ παραμονές των κρίσεων, άνευ διαλόγου
και κρυφίως δημοσιεύτηκε ΠΔ
με φωτογραφική διάταξη και διαδικαστικές διορθώσεις και εν
συνεχεία ολοκληρώθηκαν οι
κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών, τον
Φεβρουάριο 2016 με το «γνωστό υφιστάμενο
σύστημα».
Στην προ ολίγων ημερών συνάντησή σας με
τους Προέδρους των Σωματείων ΠΣ και ΕΛΑΣ
ανακοινώσατε την πολιτική σας πρωτοβουλία
για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του
Πυροσβεστικού Σώματος, με πυρήνα την εναρμόνιση των βαθμολογίων των ΣΑ.
Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία σας είναι ουσιαστική και επειδή το θέμα
είναι εξαιρετικά σοβαρό, τόσο για για το ιεραρχικό διοικητικό μηχανισμό του ΠΣ όσο και την
υπηρεσιακή εξέλιξη και την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κατάσταση των Αξιωματικών του
ΠΣ σας καλούμε να ορίσετε ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
από στελέχη του ΠΣ και εκπροσώπους των
σωματείων μας, η οποία σε ορισμένο διάστημα να φέρει ολοκληρωμένη πρόταση ουσιαστι-

κών αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και
προαγωγών των Αξιωματικών.
Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα πρέπει να διασφαλίζει τόσο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία
των κρίσεων και προαγωγών, όσο και να εγγυάται την υπηρεσιακή εξέλιξη όλων ανεξαιρέτως
των στελεχών σε συνάρτηση με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς, δίνοντας τη δυνατότητα στους
συναδέλφους να αποχωρούν με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Περιμένουμε αυτή τη φορά να επαληθεύσετε
την δήλωσή σας «για προσήλωση σας στο συνεχή και καθημερινό διάλογο επί όλων
των θεμάτων που απασχολούν
το ΠΣ» ειδικά σε ένα τέτοιο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα.
Μετά την παρέμβασή μας, στις
21 Σεπτεμβρίου, μετά από
πρωτοβουλία του Αν.Υπουργού κ.Τόσκα,
αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ένωσής μας,
συμμετείχε σε σύσκεψη στο
Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, με θέμα τις διαδικασίες τροποποίησης
του θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Από την πλευρά μας, διατυπώσαμε την πάγια
θέση μας για την ανάγκη δημόσιας διαβούλευσης για τις όποιες αλλαγές, ύστερα από επεξεργασία σε ομάδα εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων των σωματείων.
Σε κάθε περίπτωση οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα πρέπει να διασφαλίσουν την ομαλή και
απρόσκοπτη εργασιακή εξέλιξη των συναδέλφων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά δεδομένα, τον σεβασμό της
ιεραρχικής δομής και την επιλογή με ξεκάθαρα
και διαφανή κριτήρια.
Στην σύσκεψη διαφάνηκε κλίμα συναντίληψης
ως προς τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν,
τις οποίες και αναμένουμε να υλοποιηθούν με
σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες.
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ζήσε μακριά από τις καχυποψίες
Πυραγός Λίβερης Χρήστος - Θεολόγος – Κατηχητής
Κανείς, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές
συναδέλφισσες, δεν μπορεί να αμφισβητήσει
ότι ο σημερινός αδιαφώτιστος άνθρωπος καταθλίβεται και κατατυραννείται, πολλές φορές
εντελώς άσκοπα, από μικροπαρεξηγήσεις και
μικροπράγματα τα οποία σχεδόν όλα τα δημιουργεί ο ίδιος, λόγο της καχυποψίας που έχει
και για να γίνουμε σαφέστεροι, εξηγούμε ευθύς
αμέσως τι εννοούμε, ξεκινώντας από τον ορισμό της καχυποψίας.
Καχυποψία λοιπόν είναι η τάση και η ροπή να
υποψιάζεσαι παντού και πάντοτε το κακό εκ
μέρους του άλλου. Είναι ένας διαρκής φόβος
που νομίζεις ότι οι άλλοι σε αποστρέφονται και
δεν θέλουν να σε βλέπουν. Είναι ένας διαρκής
φόβος που νομίζεις ότι όλοι σε κυνηγούν και
διαρκώς σχεδιάζουν κάτι πονηρό εναντίον σου.
Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά που φαίνονται φοβερά και τρομερά, κατά το πλείστον
είναι υποθέσεις της φαντασίας.
Έτσι λοιπόν, επειδή δεν σου είπε καλημέρα με
πολύ διάθεση ο συνάδελφό σου όπως συνήθιζε, υποθέτεις ότι κάποιος σε διέβαλε σε αυτόν.
Επειδή, οι επισκέψεις που περίμενες δεν ήρθαν, η νοσηρή σου φαντασία κτίζει τα χειρότερα σενάρια με ότι ποιο πρόχειρο υλικό. Επειδή
σε ξέχασαν και δεν σε πήραν ένα τηλέφωνο,
εσύ το εκλαμβάνεις ως ένα δείγμα κακίας, η
οποία όμως κακία στρέφετε εναντίον σου και
γίνετε ένα φαρμακερό βέλος που πληγώνει την
καρδία σου.
Αποτέλεσμα τελικά όλων αυτών είναι να φυγαδεύεται η ειρήνη, η χαρά και η ευτυχία από την
καρδιά σου και να κυριεύεσαι από μία τρομερή
εσωτερική πίεση.Πιστεύεις δηλαδή αδίστακτα
ότι η σύζυγο σου, το παιδί σου, ο συνάδελφό
σου, οι επισκέψεις σου, κτλ ενεργούν εις βάρος
σου. Υποπτεύεσαι τους πάντες. Φοβάσαι και
τον ίσκιο σου. Παντού βλέπεις ανησυχητικές
κινήσεις, μυστικές συνεννοήσεις, ύπουλα βλέμματα που θέλουν να σε εξοντώσουν.
Πραγματικά είναι πολύ κακή αρρώστια η καχυποψία την οποία τη δημιουργούν και άλλα αίτια,
αλλά προπάντων τη δημιουργεί η μεγάλη μας
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ευθιξία, που είναι και αυτή παιδί του καταραμένου μας εγωισμού.
Για να προλάβεις λοιπόν τις αμέτρητες στεναχώριες που σίγουρα έρχονται, πέταξε από
πάνω σου την σατανική αυτή καχυποψία που
έρχεται για να σου αρπάξει το πιο γλυκό δώρο
της ζωής, την ειρήνη, που νοστιμίζει ολόκληρη
τη ζωή μας.
Σκέψου ότι στην υπόθεση αυτή είναι ανακατεμένος και εκείνος ο μισόκαλος αόρατος εχθρός
μας, ο διάβολος, ο οποίος δεν θέλει να βλέπει
ειρηνικές τις χριστιανικές ψυχές. Είναι αυτός
που εργάζεται νυχθημερόν εναντίον του θείου
θελήματος και διαβάλλει συνεχώς και τον Θεό
στον άνθρωπο αλλά και τον άνθρωπο προς τον
συνάθρωπο.
Μη δέχεσαι λοιπόν τα ζιζάνια της καχυποψίας
που σπέρνει ο διάβολος προκαλώντας σου
συγχύσεις και παρεξηγήσεις. Μη δέχεσαι να
κάνεις κακούς λογισμούς για κανέναν, γιατί
όταν διώχνεις μακριά σου αυτούς τους λογισμούς, εξασφαλίζεις στο βασίλειο της καρδιά
σου, αυτό το ανεκτίμητο δώρο που ευχήθηκε
και ο Κύριος μας όταν χαιρέτησε τους μαθητές
Του μετά την Ανάστασή Του.
«Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς
ἔστη ἐν μέςῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς• Εἰρήνη
ὑμῖν». Αναρωτιέμαι, χρειάζεσαι μεγαλύτερο
δώρο, πλούτο και σύντροφο στη ζωή σου από
την εν Χριστώ ΕΙΡΗΝΗ.
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συνάντηση με τον νέο αρχηγό του ΠΣ
Στις 24 Οκτώβρη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη
επίσημη συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με το νέο
Αρχηγό του ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο.
Στην συνάντηση από την πλευρά της ΕΑΠΣ τέθηκαν τα κύρια και φλέγοντα προβλήματα τόσο
των Αξιωματικών, όσο και του πυροσβεστικού
οργανισμού, που μέρα με τη μέρα γιγαντώνονται από την συνεχιζόμενη αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας για την επίλυση τους, στα πλαίσια
της ασφυκτικής μνημονιακής πολιτικής.
Συγκεκριμένα εκφράστηκε η αγανάκτηση για
την πρωτοφανή στάση πληρωμών των οφειλομένων εκτός έδρας, εξόδων μεταθέσεων, εκπαιδευτικών αποζημιώσεων, αλλά και του επιδόματος Διοίκησης στους νεοπροαγόμενους
Επιπυραγούς και ζητήθηκε η προσωπική του
παρέμβαση.
Τονίστηκε η θεσμική απραγία στα ζητήματα που
μεν θεσμοθετήθηκαν αλλά εδώ και χρόνια δεν
υλοποιούνται όπως η ουσιαστική ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η λειτουργία
της ΕΣΠΟΠ, ο συνήγορος του Πυροσβέστη, τα
αστυνομικά-πυροσβεστικά φαρμακεία, λέσχες,
πρατήρια και κατασκηνώσεις, νέο πλαίσιο κρίσεων. Επισημάνθηκε η απραγία στην προώθηση θεσμικού πλαισίου κανόνων υγείας και
ασφάλειας αλλά και το μείζον θέμα της ομογενοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού.
Τονίστηκε επίσης στον κ. Αρχηγό η ανάγκη της
εργασιακής ειρήνης στο εσωτερικό του ΠΣ, η
οποία κλονίστηκε το τελευταίο διάστημα από
την απουσία θεσμοθετημένου διαλόγου αλλά
και αναβίωση ξεπερασμένων μεθόδων απο-

κλεισμών αλλά και συνδικαλιστικών διώξεων.
Τέλος για το πρόσφατο ζήτημα της εκμίσθωσης
των υπηρεσιών του ΠΣ από την γερμανική ιδιωτική εταιρία που της παραχωρήθηκαν τα 14 αεροδρόμιά της χώρας, διατυπώθηκε η θέση της
ΕΑΠΣ ότι σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε
συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίσει μέχρι και
το τελευταίο ευρώ την προσφορά της δημόσιας
υπηρεσίας στον ιδιώτη πάροχο, να προβλεφθεί
υποχρεωτικά αύξηση των οργανικών θέσεων
του ΠΣ και άμεσες προσλήψεις, ενώ ιδιαίτερος
προβληματισμός εκφράσθηκε για τον τρόπο
υλοποίησης των εκατοντάδων μεταθέσεων που
θα απαιτηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.
Από την πλευρά του ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την
συμφωνία του στην χρησιμότητα του διαλόγου
και των ευρύτερων συναινέσεων για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων για τα προβλήματα του ΠΣ αναγνωρίζοντας την δυσκολία επίλυσης κυρίως όσων έχουν οικονομικό κόστος.

συνάντηση ΠΟΕΥΠΣ - ΕΑΠΣ με την ΟΣΥΠΑ
ΣΤην Παρασκευή 21-10-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων των ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής
Υπηρεσίας (ΟΣΥΠΑ). Αντικείμενο της συνάντη-

σης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα
νέα δεδομένα που διαμορφώνονται ειδικότερα
στον τομέα της πυρασφάλειας στον χώρο των
ελληνικών αεροδρομίων μετά την παραχώρησή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα.
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πυροσβεστικό γίγνεσθαι
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Β.
Αλεβιζόπουλος εξέφρασε την γενική άποψη
της ΟΣΥΠΑ ότι τα ελληνικά κρατικά αεροδρόμια μπορούν να αναπτυχθούν και εκσυγχρονιστούν από ίδιους πόρους, οι οποίοι ούτως ή
άλλως καταβάλλονται από τους επιβάτες και
τις αεροπορικές εταιρείες και είναι υποχρεωτικά ανταποδοτικοί από τις διεθνείς συμφωνίες,
δίχως να επιβαρύνουν ένα ευρώ τον Έλληνα
φορολογούμενο, αρκεί και μόνο να υπάρχει πολιτική βούληση και όχι άδηλες σκοπιμότητες.
Επίσης ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει η
παραχώρηση – ξεπούλημα των κρατικών αεροδρομίων και να παραμείνουν στον ιστό της
ΥΠΑ, προκειμένου να εξυπηρετούν τους πραγματικούς σκοπούς της ανάπτυξης, του τουρισμού, της προσφοράς στην εθνική οικονομία
και στη κοινωνία και βέβαια της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας.
Για τα ζητήματα της πυρασφάλειας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που παραχωρήθηκαν σε ιδιωτική εταιρεία, εξέφρασε τους προβληματισμούς του, σχετικά με την νομιμότητα
εκμίσθωσης από αυτή κρατικών πυροσβεστι-

κών – διασωστικών υπηρεσιών, αλλά και για
την τυχόν πραγματική οικονομική αποτύπωση
της.
Από την πλευρά ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ εκφράστηκε η παντελής έλλειψη επίσημης ενημέρωσης
για την σχεδιαζόμενη εμπλοκή του Πυροσβεστικού Σώματος στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ σε κάθε περίπτωση δηλώθηκε ότι η
οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας στον νέο ιδιώτη, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα διαφανή, νόμιμη, και να μην μειώσει ούτε στο ελάχιστο την
πυροπροστασία της χώρας. Επίσης σε κάθε
περίπτωση δεν θα πρέπει να επιφέρει ζημία για
το ελληνικό δημόσιο, του οποίου οι πόροι είναι
από το πενιχρό εισόδημα του ταλαιπωρημένου
από τα μνημόνια λαού μας.

το τραγούδι του εμπρησμού
Το τραγούδι του εμπρησμού, ενός εγκλήματος
που δεν μπορεί να είναι τέλειο.
Του Γιάννη Σταμούλη
Οι Silverstein, είναι ένα καναδικό Metalcore /
Hardcore μουσικό συγκρότημα. Σε ένα κομμάτι τους με τίτλο “I Am The Arsonist” (είμαι ο
Εμπρηστής), γίνονται η “τραγουδιστική” φωνή
του εμπρηστή. Μέσα από την καταιγιστική μουσική του είδους, τραγουδούν: “Κάψε. Βενζίνη
και φωτιά είναι ο τέλειος συνδυασμός. Άναψέ
το, Κάψ’το, Καίγοντας τον εθισμό μου. Θα δουν
την φωτιά σου μέσα από τον σκοτεινό νυχτερινό ουρανό Ελπίζω του σπιτιού σου όταν φτάσω. Εάν υπάρχει πυρά στην μετά ζωή, Θα είμαι
εκεί ξανά για να ανάψω το σπίρτο.”
Ο ήρωας του κομματιού, βγάζει το πάθος του
μέσα από την αποτρόπαια πράξη του εμπρη-
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σμού, ήσυχος ότι η ικανοποίηση του θα μείνει
ανεξιχνίαστη: “Θα υποπτευτούν, αλλά ποτέ δεν
θα αποδείξουν ότι ήμουν εκεί. Στη μοίρα μου,
νιώθω την οργή της αδρεναλίνης.”
Το τραγούδι βέβαια τελειώνει, αλλά το υπερβατικό της τέχνης δεν περιγράφει όλη την αλήθεια που επακολουθεί αυτού του “ευαίσθητου
εμπρηστή”
Το τραγούδι δεν πληροφορεί τον εμπρηστή ότι
δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, δεν μιλάει για την
ομιλούσα πυρκαγιά, που αφήνει σημάδια πίσω
της, που στα χέρια του καλού πυροσβέστη
ερευνητή, θα του περιγράψει σιγά σιγά το πως,
πότε και τελικά ποιος είναι ο εμπρηστής. Γράφει επίσης ποιητικά, αλλά με έναν άλλο ρυθμό,
η γνωστή ερευνήτρια - δημοσιογράφος Α.Νικολούλη: “δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα για έναν
προσεκτικό και μεθοδικό ερευνητή”.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
Στο ίδιο πνεύμα, η δημιουργός του πρώτου ελληνικού blog, με το όνομα «Έγκλημα και Τιμωρία» Νίνα Κουλετάκη, χαρακτηριστικά δηλώνει
για το αν υπάρχει τέλειο έγκλημα: “Αν υπολογίσουμε τα ανεξιχνίαστα εγκλήματα παγκοσμίως,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει. Θεωρώ, βέβαια, ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία
οφείλεται σε εύνοια της τύχης για τον δολοφόνο
και όχι στην ευφυΐα του”.
Έτσι και ο εμπρηστής, μπορεί να βασιστεί για
λίγο στην τύχη του, αλλά η φωτιά αγαπάει τον
Πυροσβέστη περισσότερο από τον εμπρηστή.
Έγραφε πριν 66 χρόνια ο δάσκαλος μας Ηλίας
Μπέτσιος: “οι τόποι πυρκαγιάς δεν είναι πάντα
βιβλία με επτά σφραγίδας, πολύ συχνά επί των
καπνιζόντων λειψάνων της πυρκαγιάς πολλά
είναι δυνατόν να αναγνωστούν.“.

συμβολικός αποκλεισμός του γενικού λογιστηρίου
Με συμβολικό αποκλεισμό του ΓΛΚ στην οδό
Πανεπιστημίου, όπου βρίσκεται και η έδρα του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη, συνεχίστηκε στις 19 Οκτωβρίου από τα Προεδρεία των σωματείων του
προσωπικού των ΣΑ. η κλιμάκωση των παραστάσεων διαμαρτυρίας με τελικό αποδέκτη την
Κυβέρνηση, η οποία έως και αυτή τη στιγμή
ποιεί την νήσσαν όσον αφορά τις αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών ενώ την
ίδια ώρα προωθεί ερήμην μας τη σύνταξη νέου
μισθολογίου.
Αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών ζήτησε να
συναντηθεί άμεσα με τον Αναπληρωτή Υπουργό, αλλά η Διευθύντρια του γραφείου του, την
οποία συναντήσαμε, απάντησε ότι δεν κατέστη
έως σήμερα εφικτό να μας δεχθεί ο Υπουργός
λόγω φόρτου εργασίας και συνεχών συνεργασιών με τους θεσμούς! Προσφέρθηκε, ωστόσο,
να προγραμματίσει ραντεβού το επόμενο διάστημα, ίσως και εντός της ημέρας στη Βουλή,
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της οποίας, έχει ξεκινήσει η συζήτηση του Προϋπολογισμού έτους 2017, με τη συμμετοχή και του κ.
Χουλιαράκη.

Από την πλευρά των σωματείων, εξαντλώντας
όλα τα περιθώρια της υπομονής, δεδομένου ότι
το αίτημα μας για συνάντηση με τον κ. Υπουργό έχει υποβληθεί εδώ και μήνες, διαμηνύθηκε προς πάσα κατεύθυνση ότι αν δεν υπάρξει
άμεσα αποτέλεσμα, θα οργανωθεί διαμαρτυρία διαρκείας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, έως την τελική δικαίωση, που δεν είναι
άλλη από το σεβασμό της δικαιοσύνης και τη
συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις τελεσίδικες
αποφάσεις του ΣτΕ, που λαμβάνουν υπόψη
τους την ιδιαιτερότητα των συνθηκών εργασίας του λειτουργήματος των ενστόλων, και άρα
το ειδικό μισθολογικό καθεστώς που πρέπει να
ισχύει γι’ αυτούς, παρακάμπτοντας τα μνημόνια
και τις περικοπές.
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πυροσβεστικό γίγνεσθαι

υγειονομική θωράκιση απέναντι στις επιδημίες
Πόσο σοβαρά λαμβάνονται οι φωνές αγωνίας;
Του Γιάννη Σταμούλη

κές απειλές τους πολίτες.

Στον απόηχο της συνήθης αντιπαράθεσης για
τα πολύ σοβαρά ζητήματα, τέθηκε και το ζήτημα του εντοπισμού κρουσμάτων ελονοσίας
στη χώρα μας. Όπως γράφει η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σύμφωνα με τα επιδημιολογικά
στοιχεία που συλλέγει το ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις
αρχές του έτους έως τα μέσα Αυγούστου είχαν
δηλωθεί στο Κέντρο 65 κρούσματα ελονοσίας,
εκ των οποίων τα 61 έχουν χαρακτηρισθεί εισαγόμενα – που σημαίνει ότι οι ασθενείς είχαν
προσβληθεί σε χώρα του εξωτερικού. Από τα
61 εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας, τα 50
αφορούσαν σε μετανάστες από ενδημικές χώρες (43 από χώρες της Ινδικής χερσονήσου και
επτά από χώρες της Αφρικής), και τα 11 κρούσματα αφορούσαν σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από ενδημική χώρα της Αφρικής. Από τα
50 κρούσματα σε μετανάστες, τα 8 καταγράφηκαν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σε νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Από την πλευρά του το ΚΕΕΛΠΝΟ τονίζει ότι
«η εμφάνιση τέτοιων σποραδικών κρουσμάτων
έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν και ως ένα
βαθμό είναι αναμενόμενη, όπου συνδυάζεται
η παρουσία των ικανών διαβιβαστών-κουνουπιών με αυξημένους πληθυσμούς ατόμων από
ενδημικές χώρες».
Από τη πλευρά του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημάνει ότι κατά τη φετινή χρονιά υπήρξε ολιγωρία στον στρατηγικό σχεδιασμό για την
υλοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών παρά το γεγονός ότι το
Κέντρο Έλεγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
είχε προειδοποιήσει για το αυξημένο κίνδυνο
λόγω των προσφυγικών και μεταναστευτικών
ροών και είχε ζητήσει να ληφθούν έκτακτα μέτρα» όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Γ. Πατούλης. [1].
Το σίγουρο πάντως είναι ότι η οργανωμένη πολιτεία, θα πρέπει να λάβει υπόψη σοβαρά το
φαινόμενο θωρακίζοντας από τις επιδημιολογι-
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Στο e-book, που συνέγραψα, με τίτλο “η απειλή της κλιματικής αλλαγής”, έκδοσης του 2015,
μελετώντας το φαινόμενο, υπάρχει σχετική
αναφορά για την επίδραση του φαινομένου και
σε αυτόν τον τομέα. Σημείωνα χαρακτηριστικά: «Μια ιδιαίτερη επίσης σημαντική επίδραση
των κλιματικών αλλαγών συντελείται και στην
ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, μιας
και δεν υπάρχουν ακόμα ολοκληρωμένες μακροχρόνιες επιδημιολογικές μελέτες και βέβαια
υπάρχει και συνεισφορά άλλων παραγόντων
που δεν σχετίζονται άμεσα με τη κλιματική αλλαγή, στην εμφάνιση διαφόρων ασθενειών.
Γενικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εποχική εμφάνιση
αλλεργιών και ενισχύει την έξαρση ασθενειών,
όπως η μαλάρια και η χολέρα.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί τα
προβλήματα αναπνευστικού που δημιουργούνται σε ανθρώπους μετά από μεγάλες πυρκαγιές, από τη μόλυνση του αέρα από τοξικά
αέρια σε απόσταση ακόμα και αρκετών χιλιομέτρων από την εστία της πυρκαγιάς[2].
Σύμφωνα με την περιληπτική ανακοίνωση
του διήμερου συνέδριου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Επιδημιών
(ECDC), η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με
μια έκρηξη επιδημιών και ασθενειών, που μεταδίδονται από έντομα και τρωκτικά, εξαιτίας των
κλιματικών αλλαγών, καθώς η Γηραιά Ήπειρος
γίνεται όλο πιο ζεστή και υγρή.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
Επίσης ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ότι 400%
έχει αυξηθεί o αριθμός των κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας σε όλες τις ενδημικές περιοχές της
Ευρώπης κατά τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ
70.000 επιπλέον θανάτους ανέφεραν 12 ευρωπαϊκές χώρες μετά από το έντονο κύμα καύσωνα που χτύπησε το καλοκαίρι του 2003 ένα
μεγάλο τμήμα της δυτικής Ευρώπης [3].

[1] http://www.iefimerida.gr/news/284340/poypianoyn-doyleia-oi-1720-poy-perasan-mesoasep-sto-dimosio-1998).
[2] Intergovernmental Panel on Climate Change
2007
[3] «Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών
στην υγεία» Τσιάκος Θεόδωρος. Ειδικός Παθολόγος, Ειδικός Τροπικής Λοιμωξιολογίας, Διδακτωρ Ιατρικης Παν/μιου Βιεννης. 10-11-2008
http://www.iatronet.gr

το συνδικαλιστικό όργανο των απόστρατων αξιωματικών
Η «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΑΑΠΣ) είναι
μια νέα συνδικαλιστική φωνή που έρχεται να
εκφράσει τους απόστρατους αξιωματικούς του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Σκοπός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2
του καταστατικού της είναι:
α) η σύσφιξη των υφιστάμενων δεσμών και συναδελφότητας μεταξύ των μελών της,
β) η προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των μελών της και η βελτίωση των ηθικών και
υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών
τους και
γ) η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους εν
ενεργεία συνάδελφους και η προβολή του κοινωνικού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η εκπλήρωση του σκοπού τούτου επιτυγχάνεται ειδικότερα:
1) Με την ανάπτυξη και καλλιέργεια μεταξύ των
μελών της, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και
αλληλοϋποστήριξης.
2) Με τη διοργάνωση εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, ανακοινώσεων, εκδόσεως εντύπων ή άλλων ανάλογων μέσων, με στόχευση
τη βελτίωση της θέσης των μελών από οικονομικής και κοινωνικής άποψης.
3) Με τη συνεργασία, με στόχο την επίλυση των
προκυπτόντων εκάστοτε ζητημάτων, μεταξύ
των λοιπών Συλλόγων, Ενώσεων κλπ των Σωμάτων Ασφαλείας, ή άλλων Οργανώσεων που
επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
4) Με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, για
επίλυση των παρουσιαζόμενων ζητημάτων
από τα όργανα της Διοικήσεως, που θίγουν τα
συμφέροντα των μελών της Ένωσης.

Η Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων ενεργειών
της :
α) Να αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές του κράτους για κάθε ζήτημα που αφορά
στους σκοπούς της, τα μέλη της και γενικά την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και
β) Να καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές
και δικαστικές αρχές της χώρας και στα μέσα
μαζικής επικοινωνίας κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, που βλάπτει τα συμφέροντα
των μελών της.
Μετά τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των
μελών των οργάνων της, αυτά απαρτίζονται
από τους εξής:
ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Χρυσανθακόπουλος Χρήστος
Αντιπρόεδρος Μπαρμπαρούσης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας Βελής Παναγιώτης
Ταμίας Κουλούρης Βασίλειος
Μέλος Ζαχίλας Ιωάννης
Αν. Μέλος Βελέντζας Ιωάννης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κοντογεώργος Αχιλλέας
Γεροκώστας Απόστολος
Παππάς Φώτιος
Σιώρης Άγγελος
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ΚΑΡΠΑ και Πυροσβεστικό Σώμα
Ζέρβας Δημήτριος - Εθελοντής Πυρονόμος

Είναι κοινά παραδεκτό και στατιστικά επιβεβαιωμένο οτι το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι
από τα πιο επικίνδυνα, ανθυγιεινά και στρεσογόνα επαγγέλματα. Τόσο σε παγκόσμιο όσο
και σε εθνικό επίπεδο, ο κατάλογος των πυροσβεστών που τραυματίζονται ή χάνουν την ζωή
τους από τραυματισμό ή καρδιακή ανακοπή,
κάθε χρόνο μεγαλώνει. To 2015 στις ΗΠΑ η
ανακοπή ήταν η κύρια αιτία θανάτου των πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας σε ποσοστό 51%
(με το 46% των θανόντων να ήταν από 40-50
ετών), ενώ ο μ.ο. της τελευταίας 10ετιας ήταν
42%. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συναντήσαμε
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με βάση αυτά τα
στοιχεία αρκετές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
ανά τον κόσμο έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην μείωση τέτοιων θλιβερών περιστατικών με την συνεχή εκπαίδευση, την βελτίωση
των Μέσων Ατομικής Προστασίας και τέλος με
την βελτίωση των γνώσεων πρώτων βοηθειών
προκειμένου σε περίπτωση ατυχήματος ή ανακοπής να είναι σε θέση να παράσχουν ΑΜΕΣΑ
πρώτες βοήθειες στον συνάδελφο.
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Σε μια προσπάθεια μείωσης των θανάτων πυροσβεστών από καρδιακή ανακοπή το σύνολο
σχεδόν των σύγχρονων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών έχει εντάξει στην εκπαίδευση την πιστοποίηση του προσωπικού στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής (ή αλλιώς ΚΑΡδιοΠνευμονική
Αναζωογόνηση) με την χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) με κάθε σχεδόν πυροσβεστικό όχημα να φέρει Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή και σχετικό αυτοκόλλητο σήμα
σε ευκρινές σημείο. Επιπρόσθετα, αρκετές Π.Υ.
έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή ειδικών
προγραμμάτων προαγωγής υγείας, διατροφής,
πρόληψης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού γύρω από τα καρδιακά νοσήματα.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης στην Ευρώπη συμβαίνουν 1000
ανακοπές την ημέρα. Επίσης έχει βρεθεί ότι σε
περιπτώσεις ανακοπής το θύμα έχει μεγάλες
πιθανότητες να επιβιώσει αν η κατάστασή του
αναγνωριστεί ΑΜΕΣΑ, και ΑΜΕΣΑ ξεκινήσει η
διαδικασία της ΚΑΡΠΑ.
Όπως το λέει και η ίδια η φράση η ΚΑΡΠΑ είναι
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μια διαδικασία αναζωογόνησης της καρδιάς και
των πνευμόνων που επιτυγχάνεται μέσω θωρακικών συμπιέσεων και εμφυσήσεων (“φιλί
της ζωής”). Ένας από τους βασικούς σκοπούς
της ΚΑΡΠΑ είναι η αιμάτωση – οξυγόνωση του
εγκεφάλου προκειμένου να μειωθεί ο ρυθμός
θανάτου των εγκεφαλικών κυττάρων. Από μόνη
της δεν αποτελεί την θεραπεία στην ανακοπή
αλλά ουσιαστικά παρέχεται μια “παράταση
ζωής” στο θύμα μέχρι να αντιμετωπιστεί σε 2ο
επίπεδο που είναι η εφαρμογή πάνω στο θύμα
ενός ΑΕΑ και σε 3ο επίπεδο που είναι η μεταφορά του στο νοσοκομείο (συνεχίζοντας βέβαια
την ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ μέχρι την άφιξη σε αυτό). Δυστυχώς στους περισσότερους υπάρχει η αντίληψη οτι με την ΚΑΡΠΑ το θύμα επανέρχεται
στην ζωή και αν αυτό δεν συμβεί σε κάποιο
σύντομο χρονικό διάστημα εγκαταλείπουν την
προσπάθεια. Για αυτό τον λόγο επαναλαμβάνουμε οτι η ΚΑΡΠΑ πρέπει να εφαρμόζεται
αδιάλειπτα μέχρι την εφαρμογή του ΑΕΑ (αν
υπάρχει στο σημείο) ή την έλευση του ασθενοφόρου που σίγουρα διαθέτει. Ο Αυτόματος
Εξωτερικός Απινιδωτής είναι το εργαλείο που
θα δώσει το ηλεκτρικό ερέθισμα στην καρδιά
προκειμένου να ξαναξεκινήσει. Σε αντίθεση με
οτι πιστεύεται, λόγω και του γεγονότος ότι είναι
συσκευή που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, ο χειρισμός ενός ΑΕΑ είναι απλός και ασφαλής αν
ακολουθηθούν οι οδηγίες. Αυτό επιβεβαιώνεται
και από το γεγονός οτι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης αποδέχεται οτι ανήλικοι
(από 16 ετών) μπορούν να παρακολουθήσουν
εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ με χρήση ΑΕΑ και να
γίνουν πιστοποιημένοι ανανήπτες.
Το ποσοστό επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής εξαρτάται άμεσα από την ετοιμότητα και τις δεξιότητες των παρισταμένων.
Κάθε λεπτό που περνάει οι πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής
μειώνονται κατά 10%. Γιαυτό τον λόγο η άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ στο σημείο του συμβάντος,
από οποιονδήποτε γνωρίζει, με ποιοτικές και
αδιάλειπτες θωρακικές συμπιέσεις, με ή χωρίς
την παροχή εμφυσήσεων, σε συνδυασμό με
την έγκαιρη εφαρμογή ΑΕΑ, αυξάνει το επίπεδο
επιβίωσης σε ποσοστό πάνω από 65% με το
θύμα να έχει πολύ υψηλές πιθανότητες να επα-

νέλθει σε επίπεδο υγείας προ ανακοπής. Μάλιστα, εάν η απινίδωση πραγματοποιηθεί στο
πρώτο λεπτό μετά την ανακοπή, οι πιθανότητες
επιβίωσης είναι 90% ενώ εάν πραγματοποιηθεί
μετά από 7 - 10 λεπτά, οι πιθανότητες αυτές
μειώνονται στο ελάχιστο.

Σύμφωνα με στοιχεία, το 16% - 20% των καρδιακών ανακοπών συμβαίνουν σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, αφορά κυρίως άτομα νεαρής σχετικά ηλικίας και τις περισσότερες
φορές εκδηλώνεται με την εμφάνιση μιας θανατηφόρας, αλλά απινιδώσιμης αρρυθμίας, χωρίς
μάλιστα να προηγηθούν “προειδοποιητικά σημάδια”. Με βάση αυτό το δεδομένο ένας μεγάλος αριθμός ευαισθητοποιημένων χωρών έχει
προχωρήσει στην ενημέρωση και εκπαίδευση
ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού
και έχει θέσει υποχρεώσεις προς Επιχειρήσεις,
Υπηρεσίες, Χώροι συνάθροισης, Διασκέδασης
κ.α. να έχουν σε εμφανής θέση ΑΕΑ για χρήση από το κοινό. Κάποιες χώρες μάλιστα έχουν
δημιουργήσει ένα σύστημα πρώτης ανταπόκρισης στο οποίο συμμετέχουν Πυροσβεστική και
Αστυνομία που φέρουν στα οχήματά τους ΑΕΑ
και σε περίπτωση κλήσης για ανακοπή
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ειδοποιείται ο πλησιέστερα διαθέσιμος για να
επέμβει μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.
Στην Ελλάδα, που ως συνήθως είναι ουραγός
σε πολλά, μέχρι πριν ελάχιστα χρόνια οι ΑΕΑ
που ήταν προσβάσιμοι στο κοινό ίσως δεν ξεπερνούσαν τα δάχτυλα του ενός χεριού. Μόλις
τα 2 τελευταία χρόνια αρχίζει να παρατηρείται
αυξημένο ενδιαφέρον με αρκετές Δημόσιες
Υπηρεσίες (Δήμοι, Νομαρχίες κ.α.) αλλά και
ιδιώτες να έχουν προχωρήσει στην τοποθέτηση ΑΕΑ είτε εντός του χώρου τους είτε και
σε δημόσιους χώρους. Το τελευταίο διάστημα
μάλιστα, ο Ανθρωπιστικός Εθελοντικός Οργανισμός “Σώσε μια Ζωή” http://savealife.edu.
gr/ με έδρα την Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει την
“χαρτογράφηση” όλων των ΑΕΑ ανά την Ελλάδα υλοποιώντας ένα αξιοθαύμαστο έργο.

Εισερχόμενοι στον χώρο του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος δεν θα ήμουν καθόλου
υπερβολικός να πω οτι το ενδιαφέρον για απόκτηση γνώσεων γύρω από τις πρώτες βοήθειες
και ιδιαίτερα την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση περιορίζεται επι το πλείστον σε ατομικό
επίπεδο. Μια γνώση που ουσιαστικά μπορεί να
σώσει τη ζωή ενός συναδέλφου και όχι μόνο,
συνεχίζει μέχρι σήμερα να μην της έχει δοθεί
η πρέπουσα βαρύτητα σε κεντρικό επίπεδο.
Έτσι, σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας αρκούμαστε συνήθως στην ειδοποίηση του
αρμόδιου φορέα (ΕΚΑΒ). Θα πρέπει να γίνει
απόλυτα κατανοητό οτι, ειδικά σε περίπτωση
ανακοπής, ακόμα και το πιο σύγχρονο ασθενοφόρο με τους πιο εκπαιδευμένους διασώστες
και τα τελειότερα μέσα, δεν μπορούν να προσφέρουν στον ίδιο χώρο την ποιοτική ΑΜΕΣΗ
φροντίδα που θα παράσχει ένας εκπαιδευμένος “πολίτης” (όποια ιδιότητα και αν έχει) που
θα βρίσκεται στο σημείο την στιγμή που κά-
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ποιος καταρρέει.
Σύμφωνα με την Υπ’ αριθμ Υ4Α/οικ.15576
(ΦΕΚ 219/τΒ/22.2.2007) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθώς και στην σχετική εγκύκλιο
αναφέρεται ότι “Οποιοδήποτε άτομο που προσφέρει άμεση βοήθεια σε ένδειξη καλής θέλησης στο θύμα καρδιακής ανακοπής, με ή χωρίς
τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή,
ακόμη και αν δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα,
δεν θεωρείται ένοχο”. Στην ίδια μάλιστα εγκύκλιο αναφέρεται οτι θα πρέπει να υπάρχει “Ενθάρρυνση εκπαίδευσης του πληθυσμού, των
μη ιατρών με έμφαση σε ομάδες επαγγελματικά εμπλεκόμενες στην αντιμετώπιση των
επειγόντων περιστατικών (Σώματα Ασφαλείας,
Πυροσβεστικό Σώμα, Ναυαγοσώστες, Ιδιωτική
ασφάλεια κλπ)”
Στις 4 Οκτωβρίου 2013 ο δήμαρχος Αμαρουσίου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε,
δώρησε έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή
στο Πυροσβεστικό Σώμα. Μια τέτοια κίνηση
θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως
“Δώρο ζωής” ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει
και αφορμή για μια συντονισμένη ενημέρωση
και εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού γύρω από αυτό το θέμα. Τρία χρόνια μετά,
δυστυχώς, αυτός παραμένει “κλειδωμένος”
χωρίς να έχει πάρει την θέση που του ανήκει
δίπλα στον λοιπό εξοπλισμό της Α’ Εξόδου. Η
απόκτηση τέτοιων γνώσεων και εξοπλισμού
μπορεί όχι μόνο να σώσει την ζωή ενός συναδέλφου αλλά ίσως και την δική μας και για αυτό
οφείλουμε όλοι, τόσο ατομικά όσο και υπηρεσιακά, να ευαισθητοποιηθούμε και να ενεργοποιηθούμε περισσότερο.
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τα νέα της ΠΕΕΠΣ
Η ΠΕΕΠΣ στην ετήσια εορταστική εκδήλωση του Δήμου Ottobrunn

Στην ετήσια εορταστική εκδήλωση του Δήμου
Ottobrunn στο Μόναχο της Γερμανίας παρευρέθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 η ΠΕΕΠΣ,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου των
Εθελοντών της Π.Υ. Klauss Ortmeier, εκπροσωπούμενη από τον Γεν. Γραμ. Δημήτρη Ζέρβα και την Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων Μαρία
Μπίτρα. Η εκδήλωση, που έχει την μορφή φεστιβάλ δρόμου, συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος των καταστημάτων της πόλης, σε ατομικά
περίπτερα ενημέρωσης και πώλησης προϊόντων, και απλώνεται κατά μήκος του δρόμου
όπου στεγάζεται και η Π.Υ. Την ημέρα αυτή οι
περισσότεροι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται
την περιοχή φορώντας τις παραδοσιακές τους
ενδυμασίες και συμμετέχοντας στον εορτασμό
τρώγοντας, πίνοντας μπύρα κι αγοράζοντας
διάφορα είδη. Στο εορταστικό αυτό πλαίσιο ο
Πυροσβεστικός Σταθμός “μετατρέπεται” σε
έναν χώρο εκδηλώσεων με ζωντανή μουσική,
πυροσβεστικές επιδείξεις με την συμμετοχή κατοίκων, ειδικές πυροσβεστικές δραστηριότητες
για τα μικρά παιδιά, πώληση γερμανικών παραδοσιακών λουκάνικων, διαφόρων εδεσμάτων και άφθονης μπίρας, τα έσοδα των οποίων
πηγαίνουν για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας. Κατά την διάρκεια της παρουσίας της η
αντιπροσωπεία της ΠΕΕΠΣ είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει από κοντά τις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει η Πυροσβεστική

Υπηρεσία για μικρούς και μεγάλους καθώς και
να συνομιλήσει με τον Δήμαρχο της πόλης, τον
Διοικητή και τον Πρόεδρο της Π.Υ. Στο πλαίσιο
αυτό ο Γεν. Γραμ. εξέφρασε τις ευχαριστίες του
για την πρόσκληση, ευχήθηκε στον κ. Δήμαρχο
κάθε επιτυχία στην εκδήλωση κι ευχαρίστησε
για την πρόσφατη προσφορά εξοπλισμού στο
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεταλιδίου. Από την πλευρά τους επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της συνεργασία και στήριξη τους προς
τους Έλληνες Εθελοντές Πυροσβέστες, καθώς
και επιθυμία τους για περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών.
Επίσκεψη στην ΠΥ του Luganο - Ελβετία

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Lugano στη
νότια Ελβετία επισκέφτηκε στις 02 Σεπτεμβριου
2016 ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΕΠΣ
Δημήτριος Ζέρβας στο πλαίσιο των διεθνών
επαφών που αναπτύσσει η Ένωση. Τον κ.
Ζέρβα υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της
Υπηρεσίας ο Διοικητής της, κ. Mauro Gianinazzi και στη συνέχεια, αφού ξεναγήθηκε στους
χώρους, ενημερώθηκε τόσο για τον τρόπο
λειτουργίας της Υπηρεσίας όσο και γενικότερα
για το ελβετικό επαγγελματικό και εθελοντικό
σύστημα πυρόσβεσης – διάσωσης και
διάρθρωσης – ανάπτυξης των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών σε όλη την χώρα. Την ΠΥ του Lugano στελεχώνουν 29 Επαγγελματίες και 109
Εθελοντές Πυροσβέστες.
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Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή συνάντηση Π.Π.

Επίσκεψη του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών των ΗΠΑ

Στην “Ευρωπαϊκή Συνάντηση και στο Εργαστήριο Αντιμετώπισης Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών” που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων EVANDE και CPMODEL, τα
οποία συντονίζει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, συμμετείχε η ΠΕΕΠΣ την Πέμπτη
13 Οκτωβρίου 2016 εκπροσωπούμενη από
τον Περιφερειακό της εκπρόσωπο στην Κρήτη
Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη Αλατσάκη Γεώργιο.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και με
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του ΟΗΕ
για τη Μείωση του Κινδύνου από Καταστροφές
συμμετείχαν επίσης στελέχη Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας από Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ελλάδα, εκπρόσωποι εθελοντικών
ομάδων πολιτικής προστασίας των παραπάνω
χωρών καθώς και η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης
του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού &
Προστασίας. Στο εργαστήριο που ακολούθησε
παρευρέθηκαν επίσης ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου, Πύραρχος
Δαμουλάκης Εμμανουήλ, και άλλοι αξιωματικοί
της Υπηρεσίας. Η ΠΕΕΠΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει τους Δρ. Φασουλά Χαράλαμπο και Δρ.
Βορεάδου Αικατερίνη, Επιστημονικούς Υπεύθυνους των έργων EVANDE και CPMODEL
αντίστοιχα, για την πρόσκληση στη συγκεκριμένη συνάντηση και την άριστη συνεργασία
που υπάρχει στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.
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Την ΠΥ του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” επισκέφτηκε στις 27-102016 ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου
Εθελοντών Πυροσβεστών των ΗΠΑ (National
Volunteer Fire Council) κ. Kevin Quinn ο όποιος
πραγματοποιεί 10ήμερο ταξίδι στην Ελλάδα.
Τον κ. Quinn υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο
Πρόεδρος της ΠΕΕΠΣ Μάκης Τσιουγκρής και ο
Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Ζέρβας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Πύραρχος Ιωάννης Σταμούλης
και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
του Αεροδρομίου Αντιπύραρχος Γεώργιος Καραμανλής. Με την άφιξή του ο κ. Quinn αποδέχτηκε την πρόσκληση του Διοικητή της ΠΥ και
μετέβη τις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις όπου
ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε για το τρόπο λειτουργίας της. Στο επίσημο δείπνο προς τιμήν
του κ. Kevin D. Quinn, στις 28 Οκτωβρίου 2016
στο ξενοδοχείο «The Athens Gate» στην Αθήνα, τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Σερεντέλλος,
ο Υποδιοικητής του 1ου ΠΣ Αθηνών Επιπυραγός Γιάννης Κουσαρίδας, ο Υπάτος Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ Περιφέρεια Ευρώπης Νικόλαος
Παπαδόπουλος και συνάδελφοι εθελοντές.
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νέα από τις εθελοντικές υπηρεσίες
Ολοκληρώθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου και οι
τελευταίες εργασίες ευπρεπισμού των 2 πυροσβεστικών οχημάτων και των χώρων όπου
στεγάζεται το νεοσύστατο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπετσών. Το κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Κοργιαλένειου Ιδρύματος και για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας παραχωρήθηκαν
οι χώροι του ισογείου που διαμορφώθηκαν σε
Γραφείο Προϊσταμένου, Τηλεφωνείο - Χώρος
ανάπαυσης, Κουζίνα, Κοιτώνας, Τουαλέτες, και
Αποθήκη.
Στολές Επεμβάσεων αστικής πυρκαγιάς, Αντιπυρικές κουκούλες και Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών δώρησε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός του
Ottobrunn Γερμανίας προς τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Καλύμνου και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια Βουτά Χανίων και
Ύδρας. Σημειώνεται οτι η ίδια Υπηρεσία πριν
λίγους μήνες είχε πραγματοποιήσει άλλη μια
σημαντική δωρεά Μέσων Ατομικής Προστασίας και λοιπού εξοπλισμού πυροσβεστών προς
το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεταλιδίου.
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Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Η ΕΑΠΣ τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητές του
διαδικτύου, δημιούργησε σε αυτό, διάφορα σημεία ενδιαφέροντος με σκοπό την
άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών της. Στα σημεία αυτά μπορείται να
ενημερωθείτε σχετικά με τις θέσεις και τις παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ, για τις απόψεις και τις
προτάσεις των μελών της, για το περιοδικό της το «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι», καθώς
και για ειδήσεις πυροσβεστικού ενδιαφέροντος.

διαρκής
έγκυρη
έγκαιρη
άμεση
ενημέρωση
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Επίσης, την άποψή τους καθώς και το σύνολο της δημοσιευμένης αρθρογραφίας
τους, καταθέτουν οι διατελέσαντες πρόεδροι του ΔΣ της ΕΑΠΣ, στα προσωπικά τους
ιστολόγια. Τέλος, υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία μέσω του facebook.
Η ΕΑΠΣ στο διαδίκτυο
Επίσημη ιστοσελίδα

http://www.eaps.gr

blog

http://eapsgr.blogspot.com

twitter

http://twitter.com/eapsgr

Πυροσβεστικός διάλογος

http://eapsdialogos.blogspot.com

Πυροσβεστικά Νέα

http://fireservicenews.blogspot.com

Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι

http://pirosvestikogignestai.blogspot.com

facebook

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

Τελευταίοι Προέδροι

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

