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εργατική πρωτομαγιά 2017

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Εγώ δε θα πεθάνω
Τώρα τούτη τη μέρα τη γεμάτη ηφαίστεια

Κινάω για τα πλήθη, για τη ζωή.
Π. Νερούδα

Στρέφουμε την μνήμη μας, στους πρώτους 
νεκρούς εργάτες του Σικάγο το 1886, και στη 
συνέχεια σε όλους τους πρωτοπόρους του 
εργατικού κινήματος και των συνδικάτων που 
πότισαν με το αίμα τους το δέντρο των δι-
καιωμάτων του κόσμου της εργασίας και του 
μόχθου. Αιώνες μετά η παγκόσμια εργατική 
τάξη συνεχίζει να ζει στην κοινωνική ανισότη-
τα και το καθεστώς της γενικευμένης αδικίας, 
με συνθήκες που σηματοδοτούν οπισθοχώ-
ρηση σε δεκαετίες πίσω.
Στη χώρα μας, εδώ και μια επταετία μνημονι-
ακής κατοχής, ο λαός μας δοκιμάζεται από τα 
σχεδιάσματα των εκπροσώπων των αγορών 
και των τοκογλύφων που «αλωνίζουν» στην 
πατρίδας μας, επιβάλλοντας φτώχεια- ανέ-
χεια-εξαθλίωση. Η σχεδιαζόμενη οικονομική 
ανάκαμψη θεμελιώνεται στην κατακρήμνιση 
του «κράτους πρόνοιας» και στα κατεδαφί-
σματα των εργασιακών δικαιωμάτων.
Το «πρόγραμμα» έχει φτώχεια και εξαθλίωση 
για τους ανθρώπους της εργασίας και τους 
συνταξιούχους, έχει αποσάθρωση των κοι-
νωνικών παροχών και υπερκέρδη για τους 
δανειστές και τους «αγοραστές» της κρατικής 
περιουσίας.
Τα «μέτρα» και τα «αντίμετρα» αναδιανέμουν 
τη φτώχεια και οδηγούν το λαό μας σε ακόμα 
πιο βαθιά εξαθλίωση. Το συνδικάτο των το-
κογλύφων, των αριθμολάγνων σχεδιαστών 
και της ευρωπαϊκής ελίτ, δεν κατανοεί από 
ανθρώπινες ζωές και ανάγκες. Θέλει πλεόνα-
σμα φτώχειας για το λαό μας και πλεόνασμα 
κερδοφορίας για τις αγορές.
Είναι οι στιγμές που ο τροχός της ιστορίας αρ-
χίζει να γυρνά για να φέρει την επόμενη μέρα, 
να γκρεμίσει τα σκοτάδια της εξαθλίωσης και 

της απόλυτης υποταγής στην νέα τυραννία 
των «αγορών». Πάντα σε αυτό το «γύρισμα» 
οι λαοί του κόσμου, το «παίρναν πάνω τους». 
Οι απλοί, καθημερινοί άνθρωποι της εργασί-
ας μετατρέπονταν στους μπροστάρηδες του 
κοινωνικού αγώνα για να σηκωθεί ο ήλιος 
λίγο ακόμα ψηλότερα.
Η υπόμνηση των εργατικών αγώνων είναι η 
έμπνευση και η υπόμνηση ότι χωρίς αγώνα 
θα βολευτούμε στις αλυσίδες που μας χαλ-
κεύουν, τόσο επιμελώς οι «θεσμοί» οι «τρό-
ικες» και οι εγχώριοι εκπρόσωποί τους. Δεν 
έχουμε να χάσουμε παρά μόνο την υποταγή 
μας και την εξαθλίωση του παρόντος και του 
μέλλοντος μας.
Η 1η Μάη δείχνει ότι ο δρόμος του αγώνα του 
εργαζόμενου λαού, εξακολουθεί να είναι ΜΟ-
ΝΟΔΡΟΜΟΣ.
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ο micro-μισθός μας πάλι στο στόχαστρο

Για άλλη μια φορά ένα νέο «μνημόνιο-λαιμη-
τόμος» έρχεται να στοχεύσει τις αποδοχές των 
ένστολων εργαζομένων, με το συνήθη τρόπο 
των προηγουμένων. Μπροστά στις νέες εξελί-
ξεις, στις 9 Μαΐου, το πρωί, συναντήθηκαν οι 
Πρόεδροι των σωματείων των εργαζομένων 
στα ΣΑ για να αξιολογήσουν την κατάσταση και 
να συντονίσουν για το αμέσως επόμενο διά-
στημα την απάντηση των ενστόλων στις νέες 
περικοπές. Στην συνεδρίαση ζήτησε και παρευ-
ρέθη για γνωριμία το προεδρείο της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, που 
έχει συσταθεί με βάση την υπ’ αριθμ.16/2017 
Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου.

Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων μετά το 
κλείσιμο της αξιολόγησης και ενόψει της συζή-
τησης και ψήφισης από τη Βουλή των Ελλήνων 
των νέων επαχθών μνημονιακών μέτρων που 
σφαγιάζουν για άλλη μια φορά μισθούς και συ-
ντάξεις και καθηλώνουν τους ένστολους στην 
φτώχια και την απαξίωση, τονίστηκε ότι η κυ-
βέρνηση δια των κομματικών της εταίρων ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ΑΝΕΛ, συνεχίζει να εμπαίζει το ένστολο 
προσωπικό αφού όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε 
στις παρατεταμένες προσπάθειες για ουσιαστι-
κό διάλογο, αλλά κράτησε κλειστά τα χαρτιά της 
επιχειρώντας να αιφνιδιάσει για να περάσουν 
όσο πιο ανώδυνα γι’ αυτήν τα σχεδιαζόμενα 
νέα μέτρα. Η αλήθεια όμως δεν κρύβεται.
Στην κινητοποίησή καλούνται να συμμετάσχουν 
και οι οικογένειες των στρατιωτικών, αφού οι 
κυβερνητικοί εταίροι ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ με το 
νομοθέτημά τους περί «συνδικαλισμού των 

στρατιωτικών» φρόντισαν οι στρατιωτικοί να 
μην έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε κινητο-
ποιήσεις που εξαγγέλλονται και πραγματοποι-
ούνται από άλλες Ομοσπονδίες, παρά μόνο σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο των συναντήσεών με τα πολιτι-
κά κόμματα, το πρώτο ραντεβού ήταν την ίδια 
μέρα στη Βουλή με τους Ανεξάρτητους Έλληνες 
και ειδικότερα με τον αντιπρόεδρο του κόμμα-
τος κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, τον γραμματέα του 
κόμματος κ. Ευθύμιο Δρόσο, τον βουλευτή κ. 
Κωνσταντίνο Κατσίκη, την εκπρόσωπο κ. Μα-
ντελάνα Παπαδοπούλου και τον πρόεδρο της 
Νεολαίας κ. Κωνσταντίνο Καράμπελα.
Τους επιδόθηκε σχετικό υπόμνημα με τα βασι-
κά αιτήματα που απασχολούν το συνδικαλιστι-
κό κίνημα και ζητήθηκε οι θέσεις του κόμματος 
προκειμένου να γίνει γνωστό η στάση που θα 
τηρήσουν οι βουλευτές την προσεχή εβδομάδα 
στη Βουλή, όπου αναμένεται να συζητηθούν 
και ψηφισθούν νέα επαχθή μέτρα τα οποία θί-
γουν για άλλη μια φορά και οι ένστολους, σε 
αντίθεση με όσα υπόσχονταν προεκλογικά οι 
κυβερνητικοί εταίροι.
Παράλληλα ζητήθηκε η θέση τους για το ειδικό 
μισθολόγιο με δεδομένο το γεγονός ότι δημό-
σια βουλευτές των ΑΝΕΛ σε συνεντεύξεις και 
συνέδρια όπου έχουν παραστεί, έχουν δηλώσει 
ότι δεν θα ψηφίσουν καμία περαιτέρω μείωση 
μισθών.
Λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο οι κ.κ. εκ-
πρόσωποι των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξέφρα-
σαν την κατανόησή τους στα αιτήματα που πα-
ραθέσαμε ενώ για τα συγκεκριμένα ζητήματα
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που απασχολούν το χώρο, ιδιαίτερα αυτήν την 
περίοδο έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις:
• οι ΑΝΕΛ θα ψηφίσουν οτιδήποτε περιλαμβά-
νεται στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη 
Βουλή είτε αναφέρεται ευθέως στο ειδικό μι-
σθολόγιο είτε όχι.
• για την αναγνώριση της επικινδυνότητας του 
επαγγέλματος δήλωσαν ότι είναι ένα δίκαιο αί-
τημα αλλά η ικανοποίησή του εξαρτάται από 
άλλους παράγοντες και κυρίως από τη δημοσι-
ονομική κατάσταση της χώρας.
• για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, 
δήλωσαν ότι η κυβέρνηση οφείλει να συμμορ-
φωθεί, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη δημοσι-
ονομική κατάσταση της χώρας.
• για το δικαίωμα της απεργίας δήλωσαν ότι το 
θέμα θα απασχολήσει τα κεντρικά όργανα του 
κόμματος και τότε θα γνωστοποιηθεί η θέση 
τους.
Είναι φανερό ότι από αυτές τις απαντήσεις του 
ενός εκ των δυο κυβερνητικών εταίρων, δεν δι-
αφάνηκε η προσδοκία για την παραμικρή στή-
ριξη.

Όχι στο νέο μισθολόγιο της φτώχειας

Ύστερα από τα πρόσφατα δημοσιεύματα που 
αφορούν τα αποτελέσματα της δεύτερης αξι-
ολόγησης και τα μέτρα που θα περιλαμβάνο-
νται στο σχετικό προς κατάθεση νομοσχέδιο, 
συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις του συνδικαλι-
στικού κινήματος των ενστόλων, με συνάντη-
ση με τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Νικόλαο 
ΤΟΣΚΑ, όσο και με το οικονομικό επιτελείο του, 
όπου έγινε γνωστό, ότι περιήλθε στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους αλληλογραφία που αφορά το Ειδικό 
Μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενό-
πλων Δυνάμεων, προκειμένου να τύχει άμεσης 
επεξεργασίας από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 
και προφανώς να κατατεθεί στο επικείμενο νο-
μοσχέδιο με τα υπόλοιπα δυσβάσταχτα για την 
κοινωνία, μέτρα.
Ειδικότερα, έγινε γνωστό το περίγραμμα και 
οι βασικές αρχές που θα διέπουν το νέο ειδι-

κό μισθολόγιο, το οποίο θα ακολουθεί την ίδια 
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κα-
τάρτιση του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου 
Τομέα, χωρίς όμως να γίνει καμία αναφορά σε 
χρηματικά ποσά, στο χρόνο εφαρμογής του και 
γενικότερα σε δαπάνες που βαρύνουν ή εξοικο-
νομούνται από την εφαρμογή του, καθώς επί-
σης ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμμόρφωση 
της Πολιτείας με τις αποφάσεις του ΣτΕ, λόγω 
της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Και αυτό παρότι η Κυβέρνηση στις 08-02-2017 
είχε δεσμευτεί, μέσω του Υπουργείου Οικονο-
μικών, ότι δε θα υπάρξει αιφνιδιασμός και θα 
υπάρξει χρόνο για να κατατεθούν προτάσεις, 
ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων 
στα Σώματα Ασφαλείας, όπως άλλωστε αρμό-
ζει στη Δημοκρατία μας και το επιτάσσουν οι 
ηθικές αξίες της Αριστεράς Αντί αυτού, γνωστο-
ποιήθηκε ότι τα οικονομικά στοιχεία και τα απο-
τελέσματα που επιφέρει η εφαρμογή του νέου 
ειδικού μισθολογίου, θα γίνουν γνωστά ν μία 
ημέρα πριν την κατάθεση του σχετικού νομο-
σχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων!!!
Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση είπε για άλλη 
μία φορά ψέματα στους σκληρά εργαζόμενους 
ένστολους και αντί να κάνει πράξη αυτά που 
υποσχέθηκε δημόσια, οδηγείται άμεσα και με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε μια κατά-
θεση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και το 
μισθολόγιό των ενστόλων. Μοναδική φορά που 
λαμβάνει χώρα κάτι τέτοιο, αφού στα αντίστοι-
χα νομοσχέδια του ενιαίου μισθολογίου των 
Δημοσίων Υπαλλήλων, που κατατέθηκαν λόγω 
των μνημονίων, υπήρξε χρόνος για ενημέρωση 
και κατάθεση απόψεων από τους θεσμικούς εκ-
προσώπους των εργαζομένων.
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αντιπυρική περίοδος με καυτά προβλήματα

Οι πρώτες δασικές πυρκαγιές έκαναν την εμ-
φάνισή τους στην χώρα, καθιστώντας την πύρι-
νη απειλή παρούσα ως πραγματικό κίνδυνο για 
τον εθνικό δασικό πλούτο αλλά και την πολιτική 
προστασία της πατρίδας μας. Ως τετριμμένο, 
κλασσικό, επαναλαμβανόμενο αλλά δυστυχώς 
αληθινό ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, την αντιπυρική προστα-
σία της χώρας καλείται να τη σηκώσει το πυ-
ροσβεστικό προσωπικό, υπό το βάρος των ελ-
λείψεων και προβλημάτων που και η ενεστώτα 
πολιτική ηγεσία απέφυγε να επιλύσει.
Εν όψη του 4ου καταστρεπτικού μνημονίου για 
το λαό και την πατρίδα μας, η ικανοποίηση των 
τοκογλύφων δανειστών και των στυγνών αριθ-
μολάγνων αγορών δεν αφήνουν περιθώρια για 
«τέτοιες ευαισθησίες» και θέτουν εκτός προτε-
ραιότητας τα προβλήματα του πυροσβεστικού 
προσωπικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Εγκαίρως αρχές Μαΐου, η ΕΑΠΣ σε ανακοίνω-
σή της, επισημαίνει:
«Η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου βρίσκει το 
πυροσβεστικό προσωπικό:
- χωρισμένο σε τέσσερις εργασιακές κατηγο-
ρίες, με διαφορετικό ασφαλιστικό, μισθολογικό 
και εργασιακό καθεστώς (μόνιμο, ΠΠΥ (3ετείς), 
ΠΠΥ (5ετείς), συμβασιούχους)
- χωρίς να διαθέτει επαρκή Μέσα Ατομικής 
Προστασίας
- χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο υγείας και 
ασφάλειας
- εκτεθειμένο σε ένα αντεργατικό πλαίσιο παρο-
χής απλήρωτης υπερεργασίας
- απροστάτευτο από εξοντωτικές μεταθέσεις - 
μετακινήσεις, μετά την τελευταία τροποποίηση 
του κανονισμού μεταθέσεων.
Η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου βρίσκει το 
Πυροσβεστικό Σώμαμε εκατοντάδες κενά σε 
Πυροσβέστες μιας και επιλέχθηκε το πιο εύκολο 
και φθηνό να στελεχωθούν οι νέες Πυροσβεστι-
κές Υπηρεσίες αεροδρομίων και εθνικών οδών 
από το υφιστάμενο προσωπικό. Το προσωπικό 
αυτό, μπορεί να ενισχύει την πυροπροστασία 
των εγκαταστάσεων αυτών, θα λείψει όμως 
από την υποστήριξη του επιχειρησιακού σχε-
διασμού της αντιπυρικής περιόδου με ότι αυτό 

μπορεί να σημαίνει.

• με μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων 
σε «μετασυνταξιοδοτική ηλικία» και πολλά αυτά 
σε διαδικασία επισκευής, αγνώστου χρόνου 
υλοποίησης, αφού υπάρχει καθεστώς ανάσχε-
σης πληρωμών.
• με τον εθνικό εναέριο στόλο των πυροσβε-
στικών αεροσκαφών, στην γνωστή κατάσταση, 
τόσο αναφορικά με την «υπερώριμη» ηλικία 
τους, όσο και με τον μειούμενο αριθμό τους.
• με άγνωστη ακόμη την παρουσία των υπολοί-
πων εναερίων πυροσβεστικών μέσων.
Στη λίστα των προβλημάτων δυστυχώς προστί-
θεται και μια σειρά από διοικητικές οριοβασίες 
που έχουν πληγώσει το διοικητικό ιεραρχικό 
σύστημα, καθότι έχουν εισαχθεί πρακτικές διοι-
κητικών εφαρμογών αντλούμενες από προγε-
νέστερες ιστορικές περιόδους.
Επτά μήνες πριν, κατά την διάρκεια της τελε-
τής παράδοσης της πυροσβεστικής ηγεσίας, 
μετά την παραίτηση του για λίγους μήνες μόνο 
Αρχηγού του ΠΣ ο Αξιότιμος κ. Αν. Υπουργός, 
προσπερνώντας τους λόγους παραίτησης του 
τ. Αρχηγού, εστίασε στα προβλήματα του ΠΣ 
δηλώνοντας: «Οι απαιτήσεις μας επιβάλουν και 
καινούργιες δομές και καινούργια εκπαίδευση 
και μεταρρυθμίσεις» και ότι «όλοι πρέπει να εν-
σκήψουμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα για να 
βρεθεί λύση».
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Ενόψει της έλευσης του νέου 4ου ολόφρεσκου 
τέταρτου μνημονίου που επιχειρεί τη νέα πε-
ρικοπή των ήδη περικομένων αποδοχών των 
ενστόλων από τα προηγούμενα μνημόνια, το 
συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου, συγκροτη-
μένο και με αποφασιστικότητα προχώρησε σε 
πολύπλευρες δράσεις για να αποκρούσει τη 
νέα αυτή επίθεση.

Με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Δημή-
τρη Κουτσούμπα
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 
2017, παρουσία του βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιό-
κα και των εκπροσώπων του Τμήματος για τα 
Σώματα Ασφαλείας κ.κ. Γιώργου Παλιούρα, Μι-
χαήλ Μιχαήλ και Νίκου Καρπή. Του επιδόθηκε 

το κοινό Υπόμνημα με τις θέσεις των ενστόλων, 
εστιάζοντας στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ανα-
μένονται να ψηφιστούν την επόμενη εβδομάδα 
καθώς και στις διατάξεις που αφορούν στο νέο 
ειδικό μισθολόγιο. Καταγγέλθηκε το γεγονός ότι 
ακόμα και σήμερα δεν είναι γνωστό τι ακριβώς 
έχουν αποφασίσει οι κυβερνώντες, ερήμην των 
εργαζομένων, καίτοι είχαν δεσμευτεί ότι έγκαιρα 
θα υπήρχε γνώση των νέων ρυθμίσεων, ώστε 
να έχει προηγηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος, 
δεδομένων και των τελεσίδικων αποφάσεων 
του ΣτΕ, που ρητά αναφέρουν ότι το όποιο νέο 
μισθολόγιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα 
μισθολογικά επίπεδα του 2012 και την αποκα-
τάσταση των αδικιών που είχαν υποστεί από τα 
μνημόνια όλοι οι ένστολοι.
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αγώνας για την απόκρουση της νέας επίθεσης

Αυτή η στοχοπροσήλωση στα προβλήματα του 
Πυροσβεστικού Σώματος, βέβαια εδώ και δύο 
χρόνια αναμένεται, άλλωστε ο χρόνος αυτός 
είναι ασήμαντος μπροστά στην αιωνιότητα. Βέ-
βαια αυτό που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε 
στην ενεστώτα πολιτική ηγεσία είναι η ειλικρι-
νής αποτύπωση της πραγματικότητας.
Τέτοια σχεδόν εποχή πέρσι, ο αξιότιμος κ. Αν. 
Υπουργός σε συνέντευξή του υπενθύμισε ότι 
ένα μεγάλο μέρος των εναέριων πυροσβεστι-
κών μέσων είναι ηλικίας 45 χρόνων κι επισήμα-
νε ότι από τη στιγμή που η αντικατάσταση του 
στόλου με αγορά νέων αεροσκαφών δεν είμαι 
εφικτή, λόγω οικονομικής συγκυρίας, θα αναζη-
τηθούν οι παραπάνω λύσεις.
«Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, που χρησι-
μοποιούν διάφορες χώρες, όπως δανεισμός, 
leasing, ενοικίαση σε συνεργασία με άλλες χώ-
ρες, θα δούμε. Είναι κάτι το οποίο το ψάχνου-
με από τώρα για του χρόνου το καλοκαίρι, γιατί 
κακά τα ψέματα αυτό το πολύ παλιό υλικό δεν 
θα μας βγάλει πολλά χρόνια» τόνισε ο κ. Τό-
σκας και πρόσθεσε ότι κανονικά η αντικατάστα-
ση των αεροσκαφών θα έπρεπε να είχε ξεκινή-
σει εδώ και αρκετά χρόνια.
Στην ίδια συνέντευξη παραδέχτηκε ότι κάθε χρό-
νο μόλις ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος 
και ξεκινήσουν τα πρωτοβρόχια το ζήτημα της 

ανανέωσης των πυροσβεστικών μέσων ξεχνιέ-
ται. Η τελευταία δήλωση αυτή του κ. Υπουργού, 
που σαφώς και τηρήθηκε στο έπακρο, αποτε-
λεί και τη δική μας πάγια άποψη που μονότονα 
κατ έτος επαναλαμβάνουμε προς την ελληνική 
πολιτεία και κοινωνία, υπενθυμίζοντας τα προ-
βλήματα του πυροσβεστικού μηχανισμού και 
στέλνοντας την αγωνία μας.
Οι Πυροσβέστες θα κάνουν το καθήκον τους 
όπως κάθε χρόνο Σήμερα Ημέρα εορτής του 
Προφήτου Ησαΐα, που το όνομά του σημαίνει 
«ο Θεός σώζει». Αναμένουμε ότι ο Καλός Θεός 
της Ελλάδας, οι Άγιοι Τρεις Παίδες εν καμίνω, 
προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος, και 
οι υπόλοιποι Μεγαλοδύναμοι των υπόλοιπων 
επίσημων θρησκειών της χώρας μας ελπίζου-
με να ενισχύσουν την αντιπυρική θωράκιση της 
βοηθώντας τους Έλληνες Πυροσβέστες που 
κάνουν το καθήκον τους.
Τέλος επειδή τον τελευταίο διάστημα η δυνατό-
τητα ερωτήσεων, λόγου και κριτικής, αντιμετω-
πίζεται με εικονομαχικό τρόπο, ενθυμούμαστε 
το μαρτύριο του εορτάζοντα Προφήτη Ησαΐα, 
ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση καταδι-
κάσθηκε σε θάνατο και εκτελέσθηκε με ξύλινο 
πριόνι, επειδή έλεγξε δημοσίως την τότε εξου-
σία».
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Επίσης, εκφράστηκε η αποφασιστικότητά των 
ενστόλων για συνέχιση του αγώνα και ζητήθηκε 
η στήριξη του ΚΚΕ στα δίκαια αιτήματά, όπως 
αυτά αναφέρονται και στο Υπόμνημα.
Οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ εξέφρασαν την πλήρη 
στήριξή τους στα αιτήματα των ενστόλων και 
τόνισαν ότι διαχρονικά στηρίζουν τον αγώνα 
τους. Κάλεσαν δε την κυβέρνηση να μη θεσμο-
θετήσει νέα αντιλαϊκά μέτρα για κανέναν, υπο-
γραμμίζοντας ότι και οι ένστολοι είναι κομμάτι 
του λαού μας και πρέπει να απολαμβάνουν 
πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Δεν νοούνται 
περικοπές σε ανθρώπους που έχουν ειδικό κα-
θεστώς εργασίας, αυτές δε τις θέσεις, θα τις εκ-
φράσουν και στη βουλή κατά τη συζήτηση του 
νέου μνημονίου.
Τέλος, τάχθηκαν υπέρ της κατοχύρωσης του 
δικαιώματος της απεργίας και κάλεσαν όλους 
τους εργαζόμενους σε ένα κοινό μέτωπο για 
την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών.

Συνάντηση με το οικονομικό επιτελείο του 
κ. Τόσκα

Το βράδυ στις 12 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε 
ενημερωτική σύκεψη των προεδρείων των σω-
ματείων ΕΛ.ΑΣ και Π.Σ. με το οικονομικό επι-
τελείο του κ.Υπουργού, όπου ακόμα και στο 

παραπέντε δεν δόθηκε το νέο φτωχολόγιο - 
μισθολόγιο, σε νούμερα, από όσα προφορικά 
ακούστηκαν, οι φόβοι επιβεβαιώνονται. Κόβο-
νται οι μισθολογικές προαγωγές και τα χρονο-
επιδόματα, Στη θέση του μπαίνει ο βασικός μι-
σθός του ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ βαθμού με κλιμάκια 
αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας. ΔΕΝ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ο χρόνος στρατιωτικής 
θητείας και τα χρόνια πτυχίου...το επίδομα δι-
οίκησης δίνεται μόνο από τον Επιπυραγό και 
πάνω, μπαίνει πλαφόν σε 4 πενθήμερα το χρό-
νο, σχεδιάζεται περικοπή των νυχτερινών, ενώ 
στο κέιμενο δεν υπήρχε το επίδομα ΕΜΑΚ, το 
οποίο μας υποσχέθηκαν ότι θα προστεθεί...
Από μια πρώτη επεξεργασία και πληροφορί-
ες το σύνολο των συναδέλφων θα χάσει πάνω 
από 150 ευρώ από πενθήμερα και άγνωστο 
ποσό από τα νυχτερινά, ενώ το 90% και άνω 
θα δει μειώσεις μέχρι και αρκετές εκατοντάδες 
ευρώ από τον επανυπολογισμό του μισθού.

Επιστολή προς τους κ. Βουλευτές για από-
συρση ή καταψήφιση της τροπολογίας που 
αφορά το ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων.

Ενόψη της ψήφισης του 4ου μνημονίου που 
θα περικόπτει εκ νέου το μισθολόγιο των εν-
στόλων στάλθηκε στις, 13 Μαΐου από κοινού 
από τα σωματεία των ενστόλων επιστολή προς 
όλους των βουλευτές όλων των κομμάτων:
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Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι 
Βουλευτές,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε 
να σας κάνουμε κοινωνούς των ζητη-
μάτων δημοκρατίας και προβλημάτων 
που ανακύπτουν από την κατάθεση 
τροπολογίας-ρύθμισης αναφορικά με 
το ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων 
Ασφαλείς & Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδι-
κότερα, στην επίσημη ενημέρωση που 
είχαμε μόλις χθες από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο ΤΟΣ-
ΚΑ, μας δόθηκε το γενικό περίγραμμα 
του μισθολογίου μας (βασικές αρχές και 
φιλοσοφία σύνταξης), χωρίς αριθμούς 
και οικονομικές μελέτες. Μας γνωρί-
στηκε μόνον η περικοπή συγκεκριμέ-
νης αποζημίωσης που πλήττει όλο το 
ένστολο προσωπικό και δεν καλύπτε-
ται από καμία «προσωπική διαφορά», 
καίτοι οι διατάξεις του ν.4336/2015 όρι-
ζαν ότι ο εξορθολογισμός των ειδικών 
μισθολογίων θα επιφέρει ουδέτερο δη-
μοσιονομικό αποτέλεσμα και οι αποφά-
σεις του ΣτΕ ορίζουν ότι σε περίπτωση 
σύνταξης νέου μισθολογίου θα πρέπει 
οι αποδοχές να μην είναι λιγότερες από 
αυτές του 2012.
Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι, εμείς 
ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, πα-
ρότι επανειλημμένως είχαμε ζητήσει 
σε συναντήσεις, τόσο με το Υπουργείο 
Οικονομικών όσο και με το Υπουργείο 
μας, να μας γνωρίσουν εγκαίρως τα 
υπό επεξεργασία σχέδια για να καταθέ-
σουμε απόψεις και να αναδείξουμε τα 
προβλήματα του Κλάδου μας, ουδέποτε 
μας δόθηκαν καίτοι εισπράτταμε διαβε-
βαιώσεις ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυ-
χίας, αφού από την πλευρά της Κυβέρ-
νησης, δε θα υπάρξει αιφνιδιασμός και 
θα μας δοθεί ο χρόνος για κατάθεση 
απόψεων και διαβούλευση. Επίσης, 
σας θυμίζουμε ότι η Κυβέρνηση, μετά το 
κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης, δημόσια 
ανακοίνωσε τα μέτρα και τα αντίμετρα 
που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βου-

λή των Ελλήνων με τη μορφή σχεδίου 
νόμου, χωρίς και πάλι να γίνεται καμία 
αναφορά στα ειδικά μισθολόγια.
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι 
Βουλευτές,
Εμείς οι αστυνομικοί, πυροσβέστες και 
λιμενικοί αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη 
δύσκολη θέση που βρίσκεται η χώρα 
και είμαστε αποδέκτες, ως αναπόσπα-
στο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, 
όλων των δυσβάστακτων μέτρων που 
εφαρμόστηκαν τα τελευταία επτά (7) 
Μνημονιακά έτη με στόχο την έξοδο 
από την κρίση, αλλά ο εμπαιγμός και η 
έλλειψη βασικών δημοκρατικών αρχών 
από πλευράς της Κυβέρνησης ξεπερνά 
κάθε προηγούμενο.
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι 
Βουλευτές,
Επειδή οι εργαζόμενοι στον ευαίσθητο 
και συνάμα επικίνδυνο Τομέα της Προ-
στασίας & Ασφάλειας του Πολίτη, δεν 
αποτελούν Β΄ και Γ’ κατηγορίας πολίτες 
αυτής της χώρας.
Επειδή προκύπτει ξεκάθαρα, από 
πλευράς συγκεκριμένων Υπουργείων, 
ο εμπαιγμός και η κοροϊδία που συντε-
λέστηκε εις βάρος των σκληρά εργαζο-
μένων στα Σώματα Ασφαλείας.
Επειδή έχουν δικαίωμα στο διάλογο 
και στη διαμόρφωση των οικονομικών 
δεδομένων του μισθολογίου τους οι 
εργαζόμενοι για τους οποίους συντάσ-
σεται, πόσο μάλλον αυτοί που θεσμικά 
αποτελούν τους εκπροσώπους των και 
εκλέγονται για να υπερασπίσουν τα δι-
καιώματα αυτών.
Παρακαλούμε όπως, μέσω των ενερ-
γειών σας, να αποφευχθεί η εισαγωγή 
τροπολογίας που αφορά το ειδικό μι-
σθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας & 
Ενόπλων Δυνάμεων στο σχέδιο νόμου 
που αφορά στο πρόγραμμα για το κλεί-
σιμο της 2ης αξιολόγησης ή σε περί-
πτωση εισαγωγής της, να λάβει χώρα 
από εσάς κάθε σχετική πρωτοβουλία 
με στόχο την άμεση απόσυρσή της ή 
την καταψήφισή της.
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Απόφαση για Ένστολη Πανελλαδική Συγκέ-
ντρωση Διαμαρτυρίας

Μετά τις έστω και ελλιπείς ενημερώσεις για το 
νέο ειδικό μισθολόγιο, και χωρίς να έχει δοθεί 
το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου ώστε να 
υπάρχει σαφή εικόνα των υπό ψήφιση ρυθμί-
σεων, οι Ομοσπονδίες μη ανεχόμενες πλέον 
τον εμπαιγμό διαρκείας που επιφυλάσσει σκαν-
δαλωδώς η Κυβέρνηση, σε κοινή ανακοίνωσή 
τους, στις 13 Μαΐου, απαιτούν την άμεση από-
συρση των ρυθμίσεων αυτών, ώστε να υπάρξει 
ειλικρινής διαβούλευση. Ειδικότερα επισημαί-
νεται:
«Επειδή η κοροϊδία έχει και τα όριά της και δεν 
ανεχόμαστε να μας θεωρούν εργαζόμενους β’ 
κατηγορίας απευθυνόμαστε στους βουλευτές 
και τους καλούμε να ακούσουν το αίτημά μας 
και να συμμεριστούν την αγωνία μας ώστε να 
μην συμβάλλουν με την ψήφο τους στην περαι-
τέρω εξαθλίωσή μας.
Να μη λησμονούν δε ότι οι ένστολοι έχουν 
υποστεί όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις και των 
προηγούμενων μνημονίων τόσο με περικοπές 
σε μισθούς και συντάξεις όσο και με την ύφε-
ση που συνεχίζει να πλήττει την οικονομία, την 
υπερφορολόγηση κλπ. Και μάλιστα, χωρίς να 
έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι αδικίες που 
έχουμε υποστεί, βάσει των τελεσίδικων αποφά-
σεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Καλούμε τη φυσική και την πολιτική μας ηγεσία 
να αναλάβουν επιτέλους κι αυτές τις ευθύνες 

τους απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό που 
διοικούν και να σκεφθούν ότι πρέπει να προΐ-
στανται ανθρώπων αξιοπρεπών και όχι εξαθλι-
ωμένων.
Μπροστά σε αυτήν την απαράδεκτη κατάστα-
ση καλούμε τους συναδέλφους μας σε διαρκείς 
κινητοποιήσεις δηλώνοντας ότι θα προβούμε 
σε καθημερινές δράσεις αποκαλύπτοντας την 
εξαπάτηση και την αθλιότητα που διενεργείται 
εις βάρος μας.
Δηλώνουμε, τέλος, ότι την προσεχή Τετάρτη – 
ημέρα 24ωρης απεργίας, θα πραγματοποιηθεί 
ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας στην Αθήνα, σε τόπο και ώρα που θα γνω-
στοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση, και στην 
οποία οπωσδήποτε πρέπει να δώσουν δυναμι-
κό «παρών» οι οικογένειές μας.
Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυ-
ρίας την Τετάρτη 17 Μαΐου και ώρα 17:00 στην 
πλατεία Κολοκοτρώνη
Καλούμε τους συναδέλφους μας στην ενέργεια 
και στην αποστρατεία, με τις οικογένειές τους, 
να μεταφέρουν το αγωνιστικό μήνυμά μας σε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην 
επιτυχή διοργάνωση της διαμαρτυρίας μας, 
που αποσκοπεί στην αποτροπή των επαχθών 
μέτρων της Κυβέρνησης».

Το 4ο μνημόνιο κατατέθηκε
Τελικά το βράδι της 14ης Μαΐου, κατατέθηκε το 
4ο μνημόνιο, που περιλαμβάνει την νέα επίθε-
ση στο μισθολόγιο των ενστόλων. Την επόμενη 
μέρα η ΕΑΠΣ προχωρά σε μια πρώτη αποτίμη-
ση των επίμαχων διατάξεων:

«Εκεί που μας χρωστούσαν....
Συνάδελφοι
Στο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξε-
ων του N. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθ-
μίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατά-
ξεις» εμπεριέχεται το νέο ειδικό μισθολόγιο των 
υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις 
Ένοπλες Δυνάμεις.
Το συγκεκριμένο σχέδιο – μισθολόγιο, καταρ-
τίστηκε κρυφίως από τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, χωρίς ουδεμία διαβούλευση. 
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Οι ρυθμίσεις του είναι μια μίξη ετερόκλητων 
σχεδιασμάτων αφού προσπαθήσει να ακολου-
θήσει στη βασική δομή τη φιλοσοφία του ενι-
αίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, 
λαμβάνει κυρίως τα δεδομένα του προσωπι-
κού των ΕΔ, ενώ αγνοεί τις ιδιαιτερότητες του 
προσωπικού των ΣΑ. Παράλληλα δεν λαμβάνει 
καθόλου τις αποφάσεις του ΣτΕ, για να συνεχί-
σει να δικαιολογεί την ονομασία του ως «ειδικό 
μισθολόγιο», ενώ την ίδια στιγμή δεν εισάγει τα 
χαρακτηριστικά του ενιαίου, αναφορικά με την 
πληρωμή, υπερωριών, Αργιών, Κυριακών.
Από την δειγματολογική του προσομοίωση σε 
σχέση με το υφιστάμενο, προκαλούνται στην 
συντριπτικό μέρος του προσωπικού των ΣΑ 
πραγματικές μειώσεις στις αποδοχές από λίγα 
ευρώ έως αρκετές εκατοντάδες. Τη μείωση 
προκαλεί :
- Η καινοφανή για στρατιωτικό μισθολόγιο ρύθ-
μιση να μην λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη 
σε μισθολογικό κλιμάκιο, ο χρόνος στρατιω-
τικής θητείας του ενστόλου, η οποία ήταν και 
προαπαιτούμενο πρόσληψής του.
- Η επίσης καινοφανή ρύθμιση να μην λαμ-
βάνεται υπόψη για την ένταξη σε μισθολογικό 
κλιμάκιο τα έτη απόκτησης πτυχίου, όταν αυτό 
ήταν προαπαιτούμενο για ειδικές κατηγορίες 
προσωπικού.
- Ο υπολογισμός για την ένταξη σε μισθολογι-
κό κλιμάκιο, ο οποίος λαμβάνει τον χρόνο υπη-
ρεσίας μέχρι 31-12-2016, αφαιρώντας 5 μήνες 
από το χρόνο αυτό.
- Η εξαίρεση από το επίδομα ευθύνης, υπαξι-
ωματικών και αξιωματικών κάτω από το βαθμό 
του Επιπυραγού, που υπηρετούν σε θέση ευ-
θύνης (Διοίκηση).
Αυτή η μεγάλη μείωση προβλέπεται να καλυ-
φθεί με αντίστοιχο ποσό προσωπικής διαφο-
ράς, που είναι άγνωστο πόσο θα παραμείνει, 
καθώς είναι νωπή η κατακρήμνιση της αντί-
στοιχης προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. 
Αλλά και για όσο καιρό ισχύσει, οι συνάδελφοι 
με τις μεγαλύτερες απώλειες, καταδικάζονται 
σε πολλά χρόνια οικονομικής στασιμότητας, 
μέχρι να αποσβέσουν αυτή τη προσωπική δι-
αφορά. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή 
η προσωπική διαφορά δεν ανήκει στις συντά-
ξιμες αποδοχές, οπότε αυτό το ποσό χάνεται 
από τον υπολογισμό για την αναλογική σύντα-
ξη, οδηγώντας από τώρα στην μείωση και της 

σύνταξής του.
Παράλληλα τίθεται ανώτερο πλαφόν αποζημίω-
σης μέχρι 4, πέραν του 5 πενθημέρου οκτάωρα, 
ακόμα και για τους μήνες που έχει 5 Σ/Κ.. Αυτό 
αποτελεί μια πρώτη οριζόντια μείωση για το σύ-
νολο του προσωπικού (κοντά στα 200 ευρώ). 
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή 
του νέου μισθολογίου από 01-01-2017 αναδρο-
μικά, θέτει ζήτημα επιστροφής χρημάτων πίσω 
για δεδουλευμένα αφού ήδη δύο μήνες μέχρι 
τώρα το προσωπικό εργάστηκε 5 Σ/Κ.
Στο νέο μισθολόγιο καταργούνται τα επιδόματα:
α) χρόνου υπηρεσίας
β) εξομάλυνσης
γ) ειδικής απασχόλησης
δ) επιτελικής ευθύνης
ε) ειδικών συνθηκών.
Με την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου 
καταβάλλονται:
- ο βασικός μισθός
- δύο (2) επιδόματα: Επίδομα ιδιαίτερων συν-
θηκών εργασίας που διαμορφώνεται ανάλογα 
και με την οικογενειακή – φορολογική κατάστα-
ση ενός εκάστου, θέσης ευθύνης (από το βαθ-
μό του Επιπυραγού και άνω), η οικογενειακή 
παροχή, το επίδομα αναπηρίας το επίδομα κιν-
δύνου (ΕΜΑΚ). Για τα τελευταία δύο επιδόμα-
τα, λαμβάνοντας υπόψη την “μνημονιακή συ-
νέπεια”, διαγράφεται μια σημαντική ανησυχία, 
μιας και προβλέπεται ότι πρέπει σε αποκλει-
στική προθεσμία ενός έτους να ρυθμιστούν με 
ΚΥΑ, ειδάλλως δεν καταβάλλονται.
Πέρα από τα παραπάνω εισάγεται μια εξό-
φθαλμα και ακατανόητη διαφορετική αντιμετώ-
πιση μεταξύ των στελεχών των ΣΑ και ΕΔ αφού 
προβλέπεται επίδομα παραμεθορίου μόνο για 
το προσωπικό των ΕΔ.
Τέλος η στρέβλωση του υπό κατάρτιση μισθο-
λογίου, φαίνεται ξεκάθαρα στην αιτιολόγηση 
του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών όπου για 
την «ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων και της 
απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας» δίνει 
στην μεγάλη μάζα των στελεχών των ΣΑ από 
45 έως 160 ευρώ, αντί να εισαγάγει αποζημίω-
ση για την υπερωριακή απασχόληση όπως σε 
όλο το υπόλοιπο δημόσιο.
Συνάδελφοι
Αθέτησαν το λόγο τους στο λαό, τηρώντας τις 
δεσμεύσεις τους στου μνημονιακούς διαχειρι-
στές. Τα μνημόνια δεν έχουν τέλος. 
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ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ; Ένστολη Πανελλαδική 
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, στην Αθήνα, την 
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 17.00 στην 
πλατεία Κολοκοτρώνη.»

Με την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Το μεσημέρι της 15 Μαΐου οι εκπρόσωποι των 
σωματείων ΣΑ. και ΕΔ συναντήθηκαν με την 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ.Φ.Γεννηματά στη Βου-
λή. Εκφράστηκε η έντονη διαμαρτυρία ας για το 
μισθολόγιο-φτωχολόγιο και ζητήθηκε η στήριξή 
του κινήματος.
Η κ.Γεννηματά δήλωσε: «Όχι μόνο θα κατα-
ψηφίσουμε τα μέτρα αλλά και θα αναδείξουμε 
στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία την κατα-
στροφική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε 
όσους κατοχυρώνουν την ασφάλεια και φυλά-
νε την πατρίδα. Ζητάμε άμεσα διάλογο και την 
απόσυρση των διατάξεων για τα ειδικά μισθο-
λόγια».

Με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων

Το μεσημέρι της 16 Μαΐου οι εκπρόσωποι των 
σωματείων στα Σ.Α. και τις Ε.Δ. συναντήθηκαν 
με την Ένωση Κεντρώων μεταφέροντας του τις 

αντιρρήσεις τους για το νέο μισθολόγιο – φτω-
χολόγιο που ετοιμάζεται για τους ένστολους.
Ο Πρόεδρος της Ε.Κ, κ. Βασίλειος Λεβέντης 
συντάχθηκε με τις θέσεις μας και δήλωσε ότι 
δεν είναι επίπεδο δημοκρατίας αυτό, όταν απο-
κλείονται οι φορείς των εργαζομένων από το 
διάλογο για τόσο σοβαρά ζητήματα όπως αυτό 
του μισθολογίου τους. Τόνισε δε ότι το κόμμα 
του καταψηφίζει ολόκληρο το σχέδιο νόμου ζη-
τώντας ειδικά και την απόσυρση των επίμαχων 
διατάξεων που μας αφορούν.

Με τον Πρόεδρο της ΝΔ

Το μεσημέρι της 16 Μαΐου 2017 πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση των σωματείων των Σ.Α. και 
Ε.Δ. με τον Πρόεδρο της ΝΔ κ. Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, όπου του μεταφέρθηκαν οι σφοδρές 
αντιρρήσεις μας για το σχεδιαζόμενο νέο μισθο-
λόγιο-φτωχολόγιο.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μας δήλω-
σε ότι η Νέα Δημοκρατία σέβεται και τιμά το έργο 
και την προσφορά των στελεχών των Σωμάτων 
Ασφαλείας και ως Κυβέρνηση αποκατέστησε 
ήδη κατά το 50% τις αδικίες που συντελέστηκαν 
το 2012 σεβόμενη τις αποφάσεις του ΣτΕ και 
σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της χώ-
ρας έδωσε και άλλα 35.000.000 ευρώ από το 
παραχθέν πλεόνασμα το 2014, το οποίο ήταν 
πραγματικό και όχι εικονικό.
Σε ό,τι αφορά το επίμαχο νομοθέτημα, καταδί-
κασε την πρακτική της Κυβέρνησης να αιφνιδι-
άζει τους φορείς και να νομοθετεί χωρίς να έχει 
προηγηθεί διάλογος. Κατά τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου τόνισε ότι θα αναδείξει τις θέσεις 
μας και θα ζητήσει να αποσυρθούν τα επίμα-
χα άρθρα. Η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση, 
θα εξετάσει από μηδενική βάση το μισθολογικό 
καθεστώς λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις 
του ΣτΕ με γνώμονα την ολοκληρωτική αποκα-
τάσταση μισθών και συντάξεων.
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τίποτα δεν χαρίζεται, με αγώνες κερδίζεται

Στην ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Βουλής

Στις 16 Μαΐου το μέλος του ΔΣ της ΕΑΠΣ Φ. 
Παντελεάκος παρουσίασε τις θέσεις της ΕΑΠΣ 
για το μισθολόγιο – φτωχολόγιο, ζητώντας την 
απόσυρση των σχετικών διατάξεων του από το 
υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

Συνάντηση την τελευταία στιγμή με τον Αν. 
Υπουργό κ. Ν.Τόσκα.
Αργά το μεσημέρι της 17ης Μαΐου 2017, λίγο 
πριν την ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των προεδρεί-
ων Ασφαλείας με τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ. Στην εν λόγω 
συνάντηση ο κ. Υπουργός έκανε γνωστή την 
πρόθεση της κυβέρνησης να τροποποιήσει τη 

διάταξη που αφορά τον χρόνο εργασίας πέραν 
του πενθημέρου και την άρση του πλαφόν (4 
πενθήμερα) που εισήχθη στο αρχικό σχέδιο 
νόμου, μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης που θα 
κατατεθεί σήμερα στη Βουλή από τον αρμόδιο 
Υπουργό. Επίσης, ενημέρωσε ότι οι χρόνοι της 
στρατιωτικής θητείας και σπουδών που έχουν 
αναγνωρισθεί μέχρι 31-12-2016, θα προσμε-
τρηθούν στα μισθολογικά κλιμάκια, μετά από 
αλληλογραφία που διενεργήθηκε με τη Διευθύ-
ντρια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η 
οποία ερμήνευσε τις σχετικές διατάξεις των άρ-
θρων 126 και 154 και δεσμεύτηκε ότι θα απο-
τυπωθεί και στην εγκύκλιο που θα εκδοθεί από 
αυτούς σε δεύτερο χρόνο.
Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέσως 
μετά την συνάντηση, έγινε ενημέρωση για τα 
παραπάνω καταλήγοντας: «Ο αγώνας συνεχί-
ζεται αμείωτος!!!- Όλοι στη συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας σήμερα στις 17:00 στη Πλατεία Κο-
λοκοτρώνη για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα 
στην κυβέρνηση.»

Μετά από μια σειρά από παρεμβάσεις στα πο-
λιτικά κόμματα, αλλά και στη Βουλή των Ελλή-
νων, το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων,  
το απόγευμα στις 17 Μαΐου, κλιμάκωσε την 
αντίδρασή του στο υπό ψήφιση νέο ειδικό μι-
σθολόγιο με μια μεγάλη σε πλήθος και παλμό 
συγκέντρωση ενστόλων στην πλατεία Κολοκο-
τρώνη στην Αθήνα. Πυροσβέστες, αστυνομικοί, 
λιμενικοί και οικογένειες στελεχών των ΕΔ έδω-
σαν το μαχητικό τους παρών, διατρανώνοντας 
την κάθετη αντίθεσή τους στο σχεδιαζόμενο νέο 
μνημονιακό μισθολόγιο.
Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ της ΕΑΠΣ Τάσος 
Μανιάτης στην ομιλία του, τόνισε ότι το νέο 

αυτό μισθολόγιο είναι συνεπή στη μνημονιακή 
λογική της φτωχοποίησης, χωρίς να αποδίδει 
τα οφειλόμενα στο ένστολο προσωπικό των ΣΑ 
και ΕΔ. 
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Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών και των 
χαιρετισμών, το ποτάμι των διαμαρτυρόμενων 
συναδέλφων γέμισε τους δρόμους της πρωτεύ-
ουσας, κατευθυνόμενο πρώτα στο ΓΛΚ και στη 
συνέχεια στη Βουλή των Ελλήνων.
Η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος, οδή-
γησε την Κυβέρνηση έστω και στο παρά 5, της 
ψήφισης, να προαναγγείλει κάποιες αλλαγές 
στο νομοσχέδιο, όπως την μη περικοπή του 
5ου πενθήμερου, την αναγνώριση των ετών 

θητείας και πτυχίου στην προσμέτρηση κλι-
μακίου, την μη περικοπή των νυχτερινών, την 
επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου και 
στο προσωπικό των ΣΑ. Βέβαια τα περισσό-
τερα είναι υπαναχωρήσεις στα ήδη κεκτημένα, 
αλλά είναι ένα μικρό δείγμα ότι στις σκληρές 
επιθέσεις, χρειάζονται ισχυρότερες άμυνες.

Συνεχίζουμε, ο δρόμος είναι μακρύς και επίπο-
νος.

Τον έχουμε γνωρίσει από τα καταπληκτικά  πυ-
ροσβεστικά σκίτσα του και το φοβερό καυστικό 
χιούμορ του. Ο Paul Combs  είναι Υποπυραγός  
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Bryan 
στο Οhio των ΗΠΑ και εκπαιδευτής στην Πυρο-
σβεστική Ακαδημία στην ίδια πόλη.
Ταυτόχρονα είναι όμως και ένας βραβευμένος 
εικονογράφος, ένας από τους πλέον διακεκρι-
μένους στις Η.Π.Α. 
Καλλιτεχνικά άρτιος, συνδυάζει το κλασικό ρεα-
λισμό με μια  ενεργητική φαντασία, δημιουργώ-
ντας ξεχωριστές καρικατούρες. 
Οι εικονογραφήσεις του περιλαμβάνονται σε 
σημαντικά λευκώματα, δημοσιεύονται παγκο-
σμίως σε εφημερίδες, περιοδικά  και ιστοσελί-
δες. Οι  καυστικές γελοιογραφίες του  δημοσιεύ-
ονται διεθνώς από την Tribune Media Services 
/ Tribune Content Agency.
Η Ένωσή μας εδώ και χρόνια έχοντας λάβει την 
άδειά του, χρησιμοποιεί τις γελοιογραφίες του, 
στο περιοδικό της, στην ιστοσελίδα της, αλλά 
και πολλές φορές σε πανό της σε διάφορες δι-
αμαρτυρίες και δράσεις της.

ο καλλιτέχνης πυροσβέστης Paul Combs
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ζητήματα
διοίκησης
λιμενικών

πυροσβεστικών
σταθμών

Μετά από σχετική παρέμβαση της Επιτροπής 
Αξιωματικών ΕΚ της ΕΑΠΣ, τέθηκε συγκεκρι-
μένος προβληματισμός σχετικά με τη Διοίκηση 
των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα στον Κα-
νονισμό Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών 
(ΥΑ 5804 οικ.Φ.109.1 // 17-02-2009) προβλέ-
πεται ότι τη Διοίκηση των Λιμενικών Πυροσβε-
στικών Σταθμών (ΛΠΣ) αναλαμβάνει ο κατά 
βαθμό Ανώτερος ή σε περίπτωση ομοιοβαθμί-
ας ο αρχαιότερος Αξιωματικός Πλοηγός Κυβερ-
νήτης (Π/Κ).
Στον ίδιο αυτό κανονισμό αναφορικά με τον 
ορισμό του Υποδιοικητή των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών δεν υπάρχει ειδικότερη απαίτηση, 
εφαρμοζόμενα προφανώς τα γενικότερα περί 
αναπλήρωσης της διοίκησης (ο αρχαιότερος 
αξιωματικός της υπηρεσίας). Επίσης με ρύθμι-
ση της ιδίας περιόδου (ΠΔ 46/1988) ορίζεται ότι 
ο Αξιωματικός Υπηρεσίας στους ΛΠΣ ορίζεται 
ο αρχαιότερος Αξιωματικός ΓΚ ή Πλοηγός Κυ-
βερνήτης κάθε φυλακής.
Μετά από μερικά χρόνια, με το ΠΔ 77/2011, 
τροποποιείται ο ορισμός του Αξιωματικού Υπη-
ρεσίας στους ΛΠΣ και καθορίζεται ότι ως Αξιω-
ματικός Υπηρεσίας ορίζεται ο αρχαιότερος αξι-
ωματικός Ειδικών Καθηκόντων κάθε φυλακής 
(Κυβερνήτης ή Μηχανικός).
Τρία χρόνια αργότερα, έρχεται ο Ν.4249/2014 
στο άρθρο 72, να επεκτείνει την παραπάνω 
ρύθμιση από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και 
στον ορισμό του Διοικητή των ΛΠΣ ορίζοντας 
ότι : «η Διοίκηση των Υπηρεσιών του ΠΣ ανα-
τίθεται σε Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, 
πλην των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, 

της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και της Υγει-
ονομικής Υπηρεσίας, στις οποίες προΐστανται 
Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων των οικείων 
κλάδων».
Είναι ξεκάθαρο ότι και από τις δύο τελευταίες 
μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις του υφι-
στάμενου Κανονισμού Λιμενικών Πυροσβεστι-
κών Σταθμών, ότι Διοικητής και Υποδιοικητής ή 
Αναπληρωτής Διοικητού των Λιμενικών Πυρο-
σβεστικών Σταθμών πρέπει να ορίζεται ο κατά 
βαθμό Ανώτερος ή σε περίπτωση ομοιοβαθμί-
ας αρχαιότερος Αξιωματικός Ειδικών Καθηκό-
ντων, ανεξάρτητα αν είναι Κυβερνήτης ή Μη-
χανικός.
Πέρα από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η 
Διοίκηση των ανωτέρω υπηρεσιών, δεν μπορεί 
να έχει διαφορετικό status από το γενικότερο 
διοικητικό κανόνα του ΠΣ όπου η ιεραρχία είναι 
πρωτευούσης σημασίας για τον ορισμό του Δι-
οικητή και του Υποδιοικητή ή αναπληρωτή του.
Τα παραπάνω σημειώθηκαν σε παρέμβαση 
της ΕΑΠΣ προς την πολιτική και πυροσβεστι-
κή ηγεσία, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη 
τροποποίηση του Κανονισμού Λιμενικών Πυ-
ροσβεστικών Σταθμών, ώστε να αποτυπωθούν 
οι μεταγενέστερές του, νομοθετικές ρυθμίσεις, 
αναφορικά με τον ορισμό της Διοίκησης τους.
Η παρέμβαση της ΕΑΠΣ, έδωσε την ευκαιρία 
για την έναρξη, ενός γόνιμου διάλογου στις τά-
ξεις των συναδέλφων Αξιωματικών πλοηγών. 
Στις 13 Ιουνίου, παρουσία του Προεδρείου του 
ΔΣ και της Επιτροπής Αξιωματικών ΕΚ της 
ΕΑΠΣ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους 
συναδέλφους Αξιωματικούς πλοηγούς στον Λι-
μενικό Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιώς.
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τακτικές μεταθέσεις αξιωματικών 2017

Να γίνει σεβαστή η νομιμότητα και η δύσκο-
λη και σκληρή σημερινή πραγματικότητα.

Αρχές Φεβρουαρίου, μετά την ολοκλήρωση 
της «καινοτόμου» διαδικασίας των «κρίσεων 
και προαγωγών» των ανώτατων και ανωτέρων 
αξιωματικών, και τις έκτακτες μεταθέσεις που 
πραγματοποιήθηκαν, η ΕΑΠΣ, απεύθυνε επι-
στολή προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού 
Σώματος, με τον τίτλο «Μετάθεση της νομι-
μότητας στις μεταθέσεις των Αξιωματικών του 
Πυροσβεστικού Σώματος», περιγράφοντας τις 
«παρά το νόμω» περιπτώσεις που εντοπίσαμε.
Δυστυχώς οι παρεμβάσεις δεν εισακουστήκαν 
ούτε της ΕΑΠΣ, ούτε των αιρετών μελών του 
Συμβουλίου Μεταθέσεων που μειοψηφήσαν 
στις συγκεκριμένες αποφάσεις, με αποτέλεσμα 
εν συνεχεία, να θεραπευτούν τα παραπάνω ή 
από την Ελληνική Δικαιοσύνη, ή με την γνωστή 
μέθοδο του «κάνω ένα ακόμα λάθος για να δι-
ορθώσω το λάθος».
Μέσα Μαρτίου, με νεότερη παρέμβασή της 
ΕΑΠΣ, με τον τίτλο «Δημιουργική ασάφεια» και 
στην κατανομή της υπηρετούσας δύναμης του 
πυροσβεστικού προσωπικού – Ζητήματα νομι-
μότητας στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσε-
ων του 2017», επισημάνθηκαν τα «προβλήμα-
τα» στην απόφαση κατανομής, σημειώνοντας 
χαρακτηριστικά ότι «βλέπουμε την επανάληψη 
διοικητικής αρρυθμίας που προδιαθέτει για έμ-
φραγμα τον πυροσβεστικό οργανισμό».
Αρχές Μαΐου, με το ξεκίνημα της αντιπυρικής 
περιόδου, άνευ αιτιολογίας ή δικής τους αιτήσε-
ως, μετακινήθηκαν τέσσερις Ανώτατοι Αξιωμα-
τικοί, ενώ για τέταρτη φορά αντικαταστάθηκε ο 
Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων.
Τα παραπάνω περιλήφθηκαν σε παρέμβαση 
της ΕΑΠΣ λίγο προ της έναρξης της διαδικα-
σίας των τακτικών μεταθέσεων προς τον κ.Αρ-
χηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία 
επισημαινόταν επίσης:
«Κύριε Αρχηγέ
Επειδή η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων 
αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα επιτυχής 
απόκρισης και εργασιακής ομαλότητας του πυ-

ροσβεστικού μηχανισμού, καλούμε τόσο εσάς 
προσωπικά, όσο και τα μέλη του αρμοδίου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, να σε-
βαστείτε αυτή τη φορά τη νομιμότητα, αλλά και 
να λάβετε υπόψη σας μαζί με το υπηρεσιακό 
συμφέρον και την σκληρή, αδυσώπητη σημε-
ρινή μνημονιακή πραγματικότητα που σαρώνει 
τη χώρα μας και τους συναδέλφους.
Επίσης, να επισημάνουμε ότι η διαδικασία της 
«αναγκαστικής» βέβαια αναζήτησης του δικαί-
ου, από συναδέλφους που θίγονται, από την 
Ελληνική Δικαιοσύνη, δεν είναι το βέλτιστο για 
τον διοικητικό πυροσβεστικό οργανισμό.
Τέλος να επισημάνουμε, ότι είχαμε επισημάνει 
και στην προηγούμενη αντίστοιχη παρέμβασή 
μας, ότι η διοικητική ευθύνη των υπηρεσιακών 
παραγόντων, είναι πολύπλευρη και όπως έλε-
γε ο διαχρονικός Η. Μπέτσιος, στους βαθμοφό-
ρους του Σώματος, η αρμοδιότητα ανατίθεται, η 
ευθύνη αναζητείται.»
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μαύρη διαμαρτυρία επιβίωσης

Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α

Με τον μνημονιακό νόμο Κατρούγκαλου, 
(Ν.4387/2016), άρθρο 12 «Σύνταξη λόγω θα-
νάτου», καθορίσθηκε:
1. να χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο το 50% 
και όχι το 70% της σύνταξης που θα εδικαιούτο 
ο εκλιπών κατά το χρόνο του θανάτου.
2. Η «προσωπική διαφορά» μετά τον υπολογι-
σμό της σύνταξης να μην μεταφέρεται στις συ-
ντάξεις χηρείας.
3. Η σύνταξη να χορηγείται με ηλικιακά κριτή-
ρια, όπως παρακάτω:
.....- πάνω από 55 ετών, εσαεί.
.....- 52 έως 55 ετών, χορηγείται σύνταξη για 3 
έτη, διακόπτεται και χορηγείται ξανά στην ηλικία 
των 67 ετών.
.....- κάτω των 52 ετών, χορηγείται σύνταξη μό-
νον για 3 έτη και μετά διακόπτεται οριστικώς.
.....- σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παι-
διά η περίοδος χορήγησης σύνταξης παρατεί-
νεται μέχρι να γίνει το μικρότερο 18 ετών ή 24 
ετών εφόσον φοιτά σε ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.

Ο «Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α» (Αξι-
οπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη), έχει ξεκινή-
σει πολυμέτωπο αγώνα με στόχο την κατάργη-
ση του συγκεκριμένου νόμου.
 Η ΕΑΠΣ ανταποκρίθηκε στο σχετικό κάλεσμα 
και στηρίζει τις προσπάθειές του και ως πρώ-
τη δράση, συμμετείχε στην Συγκέντρωση, Δια-
μαρτυρίας την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 
17:00, στην Αθήνα, στην πλατεία Κολοκοτρώ-
νη, με τίτλο «Μαύρη Διαμαρτυρία Επιβίωσης»
Η εκδήλωση διαμαρτυρίας αποφασίστηκε από 
31 φορείς εργαζομένων και συνταξιούχων των 
Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυ-
νάμεων μετά από πρόσκληση του Συλλόγου 
Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Αλληλεγγύη (ΑΞ.Ι.Α), 
προκειμένου να επιδοθεί ψήφισμα στη Βου-
λή των Ελλήνων εναντίον του άρθρου 12 του 
ν.4387/2016 με το οποίο για πρώτη φορά στην 
Ελληνική ιστορία καταργείται σύνταξη, αυτή της 
Σύνταξης Χηρείας, με ηλικιακά κριτήρια.

Μετά τη συγκέντρωση στην Πλατεία Κολοκο-
τρώνη, ακολούθησε πορεία προς το Κοινοβού-
λιο όπου επιτροπή γυναικών επέδωσε το Ψήφι-
σμα στο προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πορεία των 
μαυροφορεμένων γυναικών έως την Ηρώδου 
Αττικού, όπου όμως δεν τους επετράπη να φτά-
σουν ως το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να 
επιδώσουν το Ψήφισμα και στον Πρωθυπουρ-
γό της Χώρας.
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τακτικές μεταθέσεις αξιωματικών 2017

Το δις εξαμαρτείν…
Μια μέρα προ της διαδικασίας των τακτικών 
μεταθέσεων των Αξιωματικών για το 2017, η 
ΕΑΠΣ απεύθυνε προς τον κ. Αρχηγό και τα 
μέλη Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΠΣ επιστο-
λή, στην οποία επισήμανε τις μέχρι σήμερα 
«διοικητικές οριοδρομές» που ακολουθήθηκαν 
στη διαχείριση των στελεχών, ζητώντας να γί-
νει σεβαστή αυτή τη φορά η νομιμότητα, αλλά 
και να ληφθεί υπόψη μαζί με το υπηρεσιακό 
συμφέρον και η σκληρή, αδυσώπητη σημερινή 
μνημονιακή πραγματικότητα που σαρώνει τη 
χώρα μας και τους συναδέλφους.
Δυστυχώς πριν «αλέκτωρ λαλήσει…» επανα-
λήφθηκαν η ίδια «διοικητική οριοδρομή» με 
πρωτοφανή ισοπέδωση του κανονισμού μετα-
θέσεων. Το μενού πλουσιότατο, αλλά εξέχως 
άνοστο και πικρό λόγω της αδικίας της συντα-
γής.
1- Για πρώτη φορά, μετατίθεται δυσμενώς – δι-
ώκεται αιρετό μέλος του Συμβουλίου των Με-
ταθέσεων και μάλιστα επικεφαλής του ενός 
από τους δύο συνδυασμούς που μετείχαν στις 
εκλογές. Η συγκεκριμένη επιλογή, πέρα από 
τη όποια νομική της υπόσταση, ισοπεδώνει 
την ίδια την φιλοσοφία του συστήματος συμ-
μετοχής αιρετών, δημιουργεί κλίμα τρομοκρά-
τησης των συναδέλφων που αποφασίζουν να 
μετέχουν ως αιρετοί αφού υπό την απειλή της 
μετάθεσης, πρέπει να «συμμορφώνονται προς 
τα υποδείξεις».
2- Μετατίθεται Ανώτερος Αξιωματικός, με ξεκά-
θαρη πλέον τιμωρητική πρόθεση, για δεύτερη 
φορά εντός του έτους σε διαφορετική πόλη. Την 
πρώτη φορά, με παράνομο τρόπο, σε υπηρε-
σία που δεν υπήρχε θέση του βαθμού του. Εν 
συνεχεία ο συνάδελφος προσέφυγε στη Δικαιο-
σύνη, δικαιώθηκε και παρέμεινε με προσωρινή 
απόφαση στην υπηρεσία του. Πριν καν εκδοθεί 
η απόφαση, ξαναμετατίθεται σε άλλη γεωγρα-
φική περιφέρεια, προφανώς ως παραδειγμα-
τισμό στους έχοντες πρόθεση για παρόμοιες 
προσφυγές στην δικαιοσύνη.
3- Από την αυτή Υπηρεσία, μετατίθενται δύο 
ακόμα ανώτεροι Αξιωματικοί, ένας στον Βορ-

ρά και ένας στη Δύση. Ο μεν πρώτος χωρίς να 
ληφθεί υπόψη η υπαγωγή του σε άρθρο του 
κανονισμού, ο δε δεύτερος, μετατίθεται εκ νέου 
σε υπηρεσία, για την οποία είχαν υποβάλλει αι-
τήσεις μετάθεσης, δύο ομοιόβαθμοι, οι οποίες 
αιτήσεις απορρίφθηκαν.
4- Συνέπεια της συγκεκριμένης μετάθεσης, για 
την ΠΥ προορισμού του, είναι είναι ο μέχρι σή-
μερα Διοικητής της συγκεκριμένης ΠΥ αφού 
επωμιστεί για δεύτερη χρονιά τη διαχείριση της 
αντιπυρικής περιόδου της περιοχής του, στο 
πέρας της να γίνει Υποδιοικητής.
5- Μετατίθεται Ανώτερος Αξιωματικός, ο οποί-
ος έχει επαναμετατεθεί στον αυτό βαθμό, από 
Υπηρεσία της Αττικής, σε ΠΥ της Κεντρικής 
Μακεδονίας. «Τυχαίως» ο συνάδελφος προ 
ολίγου καιρού, ελέγχθηκε για τις προσωπικές 
του αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 
σύμφωνα με τις οποίες δεν επικροτούσε θριαμ-
βολογώντας και χειροκροτώντας τις πολιτικές 
επιλογές της κυβέρνησης. Με την παρούσα με-
τάθεση, νουθετείται για την μελλοντική του συμ-
μόρφωση προς αυτή την κατεύθυνση.
6- Από την εν λόγω ΠΥ που μετατίθεται ο πα-
ραπάνω συνάδελφος, μετατίθεται Ανώτερος 
Αξιωματικός σε Υπηρεσία που δεν έχει καθό-
λου οργανικές θέσεις.
7- Για πρώτη φορά, παραμένουν για δεύτερη 
συνεχή χρονιά, εκτός των Ανωτάτων Αξιωματι-
κών και Ανώτεροι Αξιωματικοί σε νησιά του Νο-
τίου και Βορείου Αιγαίου, με ότι αυτό συνεπά-
γεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η 
επιλογή αυτή γίνεται με απόλυτο μεροληπτικό 
τρόπο, μιας και από αυτούς κάποιοι επιστρέ-
φουν στον τόπο συμφερόντων τους, χωρίς αί-
τησή τους ενώ κάποιοι παραμένουν παρότι εί-
χαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης.
8- Συνεχίζεται το διοικητικό παράδοξο της μετά-
θεσης Αξιωματικών, από και προς το Παράρτη-
μα της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, χωρίς 
να υφίστανται οργανικές θέσεις και να έχουν 
κατανεμηθεί.
9- Δεν μετατίθεται Επιπυραγός προς τον τόπο 
συμφερόντων του, παρότι υπάρχει κενή θέση
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του βαθμού του παρότι υπέβαλε σχετική αίτη-
ση.
10- Μετατέθηκαν Αξιωματικοί σε ΠΥ που δεν 
υπήρχαν αντίστοιχες κενές θέσεις.
11- Επίσης στην απόφαση των μεταθέσε-
ων γίνεται επίκληση του μνημονιακού νόμου 
Ν.4336/2015 (ο οποίος δεν καταργήθηκε με 
ένα άρθρο, ενός νόμου, μέρα μεσημέρι) σύμ-
φωνα με τον οποίο δεν δίνονται έξοδα μετάθε-
σης σε όσους έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση. 
Ο ίδιος Νόμος, όμως στο άρθρο 15, προβλέ-
πει ότι για τις μετακινήσεις των στελεχών ΕΔ 
και ΣΑ θα εκδοθεί ΠΔ από τους συναρμόδιους 
Υπουργούς που θα καθορίσει τους όρους και 
προϋποθέσεις και τον τρόπο αποζημίωσης. 
Μέχρι την έκδοση αυτού, καθορίζεται ότι ισχύει 
το υφιστάμενο καθεστώς. Επειδή μέχρι σήμερα 
δεν έχει εκδοθεί το συγκεκριμένο ΠΔ έχει εφαρ-
μογή το σημερινό θεσμικό πλαίσιο που δικαιο-
λογεί έξοδα μετάθεσης ανεξαρτήτως αιτήσεως 
του υπαλλήλου.
Μετά την τελευταία τροποποίηση του Κανο-
νισμού Μεταθέσεων, άνευ διαλόγου και δια-

βούλευσης, ακολουθεί η εφαρμογή του, με τον 
παραπάνω τρόπο. Δυστυχώς την ημέρα των 
μεταθέσεων, η υπηρεσιακή πλειοψηφία των 
μελών του Συμβουλίου Μεταθέσεων δεν έλαβε 
υπόψη της εκτός από το θεσμικό πλαίσιο και 
τις διδαχές του εορτάζοντα τη μέρα αυτή Αγίου 
Συνεσίου.

χρόνια ασθένεια το ενδιαφέρον για την υγεία

Αξιότιμοι κ.κ. της πολιτικής και πυροσβεστικής 
ηγεσίας.
Η άνοδος και η κάθοδος κλίμακας είναι μια εξαί-
ρετη, κλασσική πυροσβεστική άσκηση για το 
πυροσβεστικό προσωπικό και η άνοδος και κά-
θοδος πολλών ορόφων από το κλιμακοστάσιο 
επίσης αποτελεί μια εξαιρετική εκγύμναση για 
την γενικότερη φυσική κατάσταση γενικότερα. 
Αμφότερα βέβαια αφορούν τους υγιείς και εν 
ενεργεία Πυροσβέστες. Γιατί αν πρόκειται για 
άρρωστους εν ενεργεία συναδέλφους και άρ-
ρωστους υπερήλικες εν αποστρατεία συναδέλ-
φους, που πρόκειται να επισκεφθούν τους τε-

λευταίους ορόφους, του πολυώροφου κτιρίου, 
όπου βρίσκονται τα ιατρεία του Πυροσβεστικού 
Σώματος, τα προλεχθέντα προφανώς ξεφεύ-
γουν από την παραπάνω θεώρηση.
Με αυτή την εισαγωγή ξεκίνησε η παρέμβαση 
της ΕΑΠΣ προς την πολιτική και φυσική ηγεσία 
για το γνωστό σε αυτούς πρόβλημα που πάνω 
από μία εβδομάδα, εξελίσσεται στο κτίριο που 
στεγάζονται τα ιατρεία και η Διεύθυνση Υγειονο-
μικού του ΠΣ, όπου είναι κομμένο το κοινόχρη-
στο ρεύμα, με αποτέλεσμα να στερείται ανελ-
κυστήρα, φωτισμού στις σκάλες, αλλά και στον 
υπόγειο χώρο στάθμευσης του ασθενοφόρου. 
Στην παρέμβαση της ΕΑΠΣ σημειώνεται:
«Με δεδομένο ότι οι χώροι της υγειονομικής 
βρίσκονται στους τελευταίους ορόφους του 
εξαώροφου ενοικιαζόμενου κτιρίου, είναι περιτ-
τό να αναλύσουμε περαιτέρω το πρόβλημα και 
να το χαρακτηρίσουμε. (για να αποφύγουμε το 
κίνδυνο να χαρακτηριστούμε μικρόψυχοι, αντι-
πολιτευόμενοι κλπ). Αναμένουμε απλά την
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άμεση παρέμβαση σας για την επίλυση του πα-
ραπάνω αυτονόητου.
Αξιότιμοι κ.κ. της πολιτικής και πυροσβεστικής 
ηγεσίας.
Με την ευκαιρία του παραπάνω, ήρθε η ώρα να 
δείξετε το ενδιαφέρον σας στην ασθενή υγειο-
νομική περίθαλψη του πυροσβεστικού προσω-
πικού. Πέρα από το διαχρονικό και αναπάντητο 
αίτημα για την θεσμοθέτηση κανόνων υγείας 
και ασφάλειας για το πυροσβεστικό προσωπι-
κό, υπάρχει και ο μεγάλος ασθενής της πρω-
τοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης του πυρο-
σβεστικού προσωπικού, που και σε αυτόν τον 
τομέα αναδεικνύεται σε φτωχό συγγενή μεταξύ 
των ενστόλων.
Στην παρούσα φάση είναι στιγμή να εξετασθεί 
με σοβαρό και άμεσο τρόπο η μεταφορά της 
Υγειονομικής μας Υπηρεσίας στις εγκαταστά-
σεις του 251 ΓΝΑ, όπου και παρέχεται νοσοκο-
μειακή περίθαλψη του προσωπικού μας, ώστε 
τα έμπειρα υγειονομικά μας στελέχη να δια-

συνδέσουν την πρωτοβάθμια υγειονομική μας 
υποστήριξη με τη νοσοκομειακή, σε ένα καθα-
ρά υγειονομικό περιβάλλον.»

21ο συνέδριο ΕΑΠΣ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 21ου τακτικού 
Συνεδρίου της ΕΑΠΣ, που πραγματοποιήθη-
καν στα Λουτρά Πλατυστόμου, στην Φθιώτιδα 
στις 16 και 17 Ιουνίου 2017. Στην έναρξη των 
εργασιών, την Παρασκευή παρέστησαν και χαι-
ρέτησαν, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευ-
τής της ΝΔ Χρ. Σταικούρας, εκπροσωπώντας 
και τον Πρόεδρο της ΝΔ, ο εκπρόσωπος του 
Γεν. Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Μ. Μιχαήλ, ο Δή-
μαρχος Μακρακώμης κ. Παπαευθυμίου, ο δη-
μοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Κοντογιώργος, ο 
υπεύθυνος του Τμήματος ενστόλων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Γ. Μαρματάκης, ο Γραμματέας του Τομέα 
Εσωτερικών της ΝΔ κ Πάτροκλος Γεωργιάδης, 
ενώ μηνύματα έστειλαν ο Γεν. Γραμματέας Πο-
λιτικής Προστασίας Ι. Καπάκης και ο υπεύθυ-
νος ενστόλων της ΛΑΕ Τ. Μαυρόπουλος.

Τον αγωνιστικό τους χαιρετισμό μετέφεραν 
ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δ. Σταθόπουλος, 
ο Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ Γ. Κατσιαμάγκας, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γρ, Γερακαράκος, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ Κ. Κυράνης, ο Πρόε-
δρος της ΕΥΠΣ Στερεάς Ελλάδος Ε. Υφαντής, 
ο Πρόεδρος της ΠΑΣΩΠΥΣΥΠ Κώστας Παπα-
ντώνης, ο Γεν. Γραμματέας της ΠΕΕΠΣ Δ. Ζέρ-
βας, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ Χ. Χρυσανθακό-
πουλος και ο ΓΓ Π. Βελής.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου τιμήθηκε η προσφο-
ρά του αείμνηστου συνάδελφου Αξιωματικού Η. 
Μπέτσιου, του πολυγραφότατου και θεμελιωτή 
της επιστημονικής πυροσβεστολογίας. Το έργο 
του, παρουσιάστηκε από τον επίτιμο Υπαρχη-
γό και επίτιμο Πρόεδρο της ΕΑΠΣ Αντιστράτη-
γο ε.α. Χ Μητροπέτρο, ο οποίος επέδωσε την
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τιμητική πλακέτα στην Πρόεδρο της Κοινότητας 
Μεσαίας Κάψης, γενέθλιο τόπο του αείμνηστου 
και ανιψιά του. Στον Δήμαρχο της Μακρακώμης 
παραδόθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΑΠΣ εικό-
να των Αγίων Τριών Παίδων για να τοποθετηθεί 
στην εκκλησία – του Αγίου Δημητρίου από τον 
αείμνηστο Η. Μπέτσιο στην κοινότητα της Μ. 
Κάψης.

Επίσης στα πλαίσια του 21ου Συνεδρίου της 
ΕΑΠΣ, υπήρξε τιμητική υπόμνηση στον εθε-
λοντισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα. Αντιπρο-
σωπευτικά τιμήθηκαν τρεις εθελοντές Πυρο-
σβέστες, του ένστολου χώρου. Ο Εθελοντής 
Πυρονόμος Ζέρβας Δημήτρης Διασώστης 
ΕΚΑΒ, την πλακέτα στον οποίο έδωσε ο επίτι-
μος Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Ν. Διαμαντής, ο Εθε-
λοντής Πυρονόμος Αστυφύλακας Δημητριάδης 
Δημήτριος, την πλακέτα του οποίου, παρέλαβε 
ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γ. Γερακαράκος από 
το μέλος του Δ.Σ. κ. τ. Πρόεδρο της ΕΑΠΣ Φ. 
Παντελεάκο. Ο Εθελοντής Πυροσβέστης Επι-
κελευστής ΛΣ Ζουρελής Ιωάννης, την πλακέτα 
στον οποίο παρέδωσε ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γ 
Σταμούλης μαζί με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΠΛΣ 
Κ. Κυράνη.
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του ΔΣ της 
ΕΑΠΣ, Γιάννης Σταμούλης επεσήμανε ότι το συ-
νέδριο πραγματοποιείται την “επαύριο” της ψή-
φισης του 4ου μνημονίου που έχει βυθίσει στην 
ύφεση και την φτώχεια τον εργαζόμενο λαό για 
μια εφιαλτική επταετία. Οι Πυροσβέστες, από τα 
φτωχότερα μη προνομιούχα κομμάτια του δη-
μοσίου τομέα, πέρα από τον προσωπικό αγώ-
να επιβίωσης, παλεύουν να επιβιώσουν και με 

την φτώχεια στον εργασιακό τους οργανισμό. 
Ειδικά τα στελέχη προσπαθούν να συγκερά-
σουν την υποοχρηματοδότηση και την έλλειψη 
όρων με τις πραγματικές ανάγκες για να διατη-
ρήσουν το ΠΣ αποτελεσματικό στις απαιτήσεις 
του Έλληνα πολίτη. Η ΕΑΠΣ με υπεύθυνο και 
μαχητικό τρόπο βρίσκεται στην εμπροσθοφυ-
λακή του αγώνα, προκειμένου να προασπίσει 
τόσο τα δικαιώματα των μελών ης όσο και την 
ομαλή πορεία του πυροσβεστικού οργανισμού. 
Αναδεικνύει τα προβλήματα, καταγγέλλει τις δι-
οικητικές οριοβασίες. “Γίναμε ενοχλητικοί, άρα 
κάνουμε καλά τη δουλειά μας, στραφήκαν και 
προσωπικά εναντίον μας, γιατί χαλάμε την σού-
πα της ησυχίας και της λογικής σφάξε με πασά 
μου να αγιάσω”. Μαζί με το συνδικαλιστικό κί-
νημα των ενστόλων και την ευρύτερη πάλη του 
εργατικού κινήματος βρεθήκαμε απέναντι στις 
μνημονιακές επιταγές τηνς μνημονιακής πολιτι-
κής.. Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, δεν χαρίζου-
με τα όνειρά μας για ένα σήμερα καλύτερο και 
για ένα αύριο ακόμα καλύτερο.

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, συγκλήθη-
κε η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της 
ΕΑΠΣ. Εκλέχθηκε το προεδρείο της ΓΣ αποτε-
λούμενο από τους συναδέλφους, Δημ. Γκανα-
βία ως πρόεδρο και Κ. Χριστοφιλέα και Έλανα
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Ράπτη ως μέλη. Ο Γεν. Γραμματέας της ΕΑΠΣ 
Α. Μανιάτης παρουσίασε τον διοικητικό απολο-
γισμό της δράσης του σωματείου και ο Ταμίας 
του ΔΣ της ΕΑΠΣ, Γ. Βιτζηλαίος τον οικονομι-
κό απολογισμό. Ακολούθησαν παρεμβάσεις 
– εισηγήσεις συναδέλφων πάνω στα εκκρεμή 
εργασιακά προβλήματα και στον καθορισμό 
της δράσης του σωματείου για το επόμενο δι-
άστημα. Κυρίως τέθηκε ο τρόπος αντίδρασης 
στις διοικητικές αποφάσεις που διασαλεύουν 
το κλίμα εργασιακής ειρήνης και πλήττουν την 
ομαλή ζωή των συναδέλφων. Προς αυτή την 
κατεύθυνση αποφασίστηκε να συνεχισθεί και 
να ενταθεί η δράση του σωματείου χρησιμοποι-
ώντας όλα τα πρόσφορα μέσα , τόσο της ανά-
δειξης και δημόσιας καταγγελίας των προβλη-
μάτων, όσο και μέσω των δικαιοσύνης, όπου 
αυτό απαιτείται. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 
εξετασθούν και η δυνατότητα των όποιων ορ-
γανωτικών μετεξελίξεων του σωματείου, προ-
κειμένου να ανταποκριθεί στις ενεστώτες απαι-
τήσεις. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου έκλεισε 
με την υπερψήφιση του διοικητικού και οικονο-
μικού απολογισμού του ΔΣ.
Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με την 
διευρυμένη συνεδρίαση όλων των οργάνων της 
ΕΑΠΣ. Συζητήθηκαν όλα τα φλέγοντα προβλή-
ματα που απασχολούν τα στελέχη του ΠΣ και 
την διαμορφωθείσα κατάσταση που ξεκίνησε 

μετά τις πρωτοφανείς κρίσεις και προαγωγές 
των Αξιωματικών, συνεχίστηκε με τις άδικες 
μεταθέσεις και συνεχίζεται με τις προθέσεις δι-
αρκών υπερβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Με δεδομένο την πολιτική επιλογή της μετα-
φοράς ευθύνης στους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες για ζητήματα εξόχως πολιτικά, η ΕΑΠΣ θα 
απλώσει δίχτυ προστασίας στα μέλη της, δεί-
χνοντας στην ελληνική κοινωνία τους υπευθύ-
νους της εγκατάλειψης δομών και μέσων του 
ΠΣ. Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέ-
θηκαν ο Γραμματέας του Τομέα Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τάξης της ΝΔ κ. Π. Γεωργιάδης 
και ο Υπεύθυνος .του Τμήματος Ενστόλων για 
το ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γ. Μαρματάκης, προκειμέ-
νου να έχουν μια αναλυτική και ολοκληρωμένη 
άποψη για τα φλέγοντα προβλήματα του Πυρο-
σβεστικού μηχανισμού και των στελεχών του.
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, αντι-
προσωπεία της ΕΑΠΣ, μαζί με τον Δήμαρχο 
της Μακρακώμης, την Πρόεδρο της κοινότητας 
της Μεσαίας Κάψης, μεταβήκαμε στην εκκλη-
σία του Αγίου Δημητρίου της κοινότητας, δωρεά 
του αείμνηστου Ηλία Μπέτσιου και τοποθετή-
σαμε σύμφωνα με τα κεκανονισμένα την εικόνα 
των Αγίων Τριών Παίδων στον ναό, αφιέρωμα 
της ΕΑΠΣ για την προσφορά του συναδέλφου.

Η εκδήλωση χρέους στον αείμνηστο Η. Μπέ-
τσιο, ολοκληρώθηκε με την μετάβασή μας στο 
μνήμα του, όπου τελέστηκε τρισάγιο.
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Αποτίμηση συνδικαλιστικών δράσεων και 
χάραξη νέων για την αντιμετώπιση του μι-
σθολογικού εκτρώματος

Μετά την ψήφιση του 4ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων των 
Ομοσπονδιών, προκειμένου να αποτιμηθούν 
οι νέες διατάξεις του ειδικού μισθολογίου, όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν αιφνι-
διαστικά και ερήμην των σωματείων, από την 
κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.
Κοινή θέση αποτέλεσε ότι πρόκειται για μια ακό-
μα ανακολουθία της Κυβέρνησης και προφανή 
εμπαιγμό σε βάρος των ενστόλων, η εισαγωγή 
ενός μισθολογίου χωρίς καν να έχει προηγηθεί 
ο στοιχειώδης διάλογος, όπως επιβάλλει η δη-
μοκρατική λειτουργία των θεσμών. Παράλληλα 
έγινε αποτίμηση των δράσεων γι’ αυτό το ζή-
τημα και συζητήθηκαν περαιτέρω τρόποι συν-
δικαλιστικής δράσης προς την Κυβέρνηση και 
τους αρμόδιους Υπουργούς.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο αγώνας για την 
άρση του πλαφόν του πενθημέρου που εισή-
χθη αρχικά στο σχέδιο νόμου ήταν καθοριστι-
κός για την αποτροπή περαιτέρω μειώσεων, 
αφού δε θα καλύπτονταν η εν λόγω μείωση 
από καμία προσωπική διαφορά. Επίσης, η χο-
ρήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους 
υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, στο 
Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στο πλαίσιο 
της ισότητας μεταξύ των στελεχών των Σωμά-
των Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν 
εξαιρετικής σημασίας αποτέλεσμα, αφού ανοί-
γει ο δρόμος για ενιαία αντιμετώπιση μεταξύ 
όλων των στελεχών και την άμεση επίλυση των 
στρεβλώσεων – αδικιών που αποτυπώθηκαν 
από τη πρώτη στιγμή.
Παράλληλα, η ανάδειξη του προβλήματος της 
μη προσμέτρησης του χρόνου της στρατιωτι-

κής θητείας και των ετών σπουδών για την από-
κτηση πτυχίου στην κατάταξη στα μισθολογικά 
κλιμάκια, οδήγησε στη δημόσια δέσμευση των 
αρμόδιων φορέων, μέσω της ερμηνείας που 
δόθηκε από στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, ότι όσοι έχουν αναγνωρίσει τους 
εν λόγω χρόνους μέχρι την 31-12-2016 θα λαμ-
βάνονται αυτοί υπόψη στην κατάταξή τους στα 
προαναφερόμενα κλιμάκια. Τα ανωτέρω φυσι-
κά και δεν αποτελούν παροχές όπως επιχει-
ρήθηκε να παρουσιαστεί από την Κυβέρνηση, 
απλά πρόκειται για διατήρηση διατάξεων που 
ίσχυαν και τις οποίες επρόκειτο να αναιρέσουν.
Δυστυχώς, οι στρεβλώσεις, οι αδικίες και οι 
ανισότητες που προκλήθηκαν από το νέο μι-
σθολόγιο παρέμειναν ως είχαν με ευθύνη της 
κυβέρνησης και λόγω της μη συμμετοχής μας 
σε διάλογο και στη διαμόρφωση του σχετικών 
μισθολογικών διατάξεων, αφού η φιλοσοφία 
σχεδίασης αυτού, είναι προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες και στον τρόπο εξέλιξης των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων όπου ως γνωστόν 
υφίσταται βαθμολόγιο σε αντίθεση με τα Σώμα-
τα Ασφαλείας.
Επίσης, εκφράστηκε η ανησυχία για την τακτική 
της Κυβέρνησης να προωθεί διχαστικές μισθο-
λογικές διατάξεις και τη διαίρεση των ενστόλων 
σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης του συν-
δικαλιστικού κινήματος, το οποίο προβάλει και 
διεκδικεί τα αιτήματά του αποτελεσματικά σε 
αντίθεση με την απόπειρα συκοφάντησής του 
ως δήθεν υπαίτιο για τις δυσμενείς διατάξεις 
του νέου μισθολογίου.
Ο αγώνας θα είναι συνεχής και ας μην θεωρή-
σει κανείς ότι με την ψήφιση του νέου μισθολο-
γίου λύθηκαν τα προβλήματα. Αντίθετα, με την 
εφαρμογή του θα διαφανεί σε όλη του την έκτα-
ση το έκτρωμα που ψηφίστηκε.

αποτίμηση δράσεων - χάραξη νέων
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Των Γ. Σταμούλη και Ν. Διαμαντή

23-02-1991. Επιχείρηση κατάσβεσης πυρκα-
γιάς που εκδηλώθηκε στον 22ο όροφο του 38 
ορόφων ουρανοξύστη (One Meridian Plaza) 
στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.
Έγραφε ο R. F. Mendes, Διοικητής προσωπικού 
και επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσί-
ας της Νέας Υόρκης: “Η άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου του μέσου αμερικάνου, η αστυφιλία 
και η καταπληκτική οικονομική πρόοδος συ-
ντέλεσαν στη δημιουργία τεράστιων προβλη-
μάτων. Το μικρό κατάστημα με τα παγωτά του 
H. Johnson, από ένα μαγαζί στον εθνικό δρόμο 
της Ν. Υόρκης, έγινε ένα κτίριο από αλουμίνιο 
και γυαλί με 25 ορόφους που το χρησιμοποιούν 
καθημερινά περισσότεροι από 1000 τουρίστες 
που τρώνε, πίνουν και ονειρεύονται σα να μην 
υπάρχει αύριο. Και ίσως για πολλούς από αυ-
τούς να μην υπάρξει αύριο, αν εκδηλωθεί μια 
φωτιά σε ένα τέτοιο κτίριο, μια που το πλησιέ-
στερο πυροσβεστικό τμήμα είναι σε απόσταση 
75km και το κτίριο δεν διαθέτει καμιά απολύτως 
πυροπροστασία”.
Γι’ αυτή τη επικινδυνότητα των πυρκαγιών σε 
υψηλά κτίρια, ο Charles W. Bahme, Υπαρχη-
γός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος 
Άντζελες σημείωνε: “Τα υψηλά κτίρια δεν προ-
σφέρονται για γρήγορη εκκένωση σε περίπτω-
ση έκτακτης ανάγκης και στα οποία η πυρκαγιά 
πρέπει να καταπολεμηθεί από μέσα. Από το 
1970 η πυρκαγιά είναι υπεύθυνη για την απώ-
λεια πολλών ζωών σε ψηλά κτίρια, παρόλο που 
τα κτίρια αυτά ήταν σύγχρονης κατασκευής…

Γιατί έγινε αυτό; Υπάρχουν πολλοί λόγοι που 
εξηγούν γιατί χάθηκαν τόσες ζωές σε κτίρια 
που ήταν ανθεκτικά στην πυρκαγιά που είχαν 
κλειστά κλιμακοστάσια και δεν διάθεταν μεγά-
λες επιφάνειες ή πολλά καύσιμα υλικά”.
Το ζήτημα των πυρκαγιών σε υψηλά κτίρια 
ήρθε στο προσκήνιο με δραματικό τρόπο μετά 
τα τραγικά γεγονότα, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά 
στον πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου. Η αντιμε-
τώπιση τέτοιων πυρκαγιών έχει απασχολήσει 
ιδιαίτερα τις δυνάμεις πυρόσβεσης – διάσωσης 
και πολιτικής προστασίας σε όλο τον κόσμο.
Α. Μια πρώτη τέτοια καταστρεπτική πυρκαγιά 
εκδηλώνεται σε ένα όχι και τόσο υψηλό κτίριο 
διαμερισμάτων, για τα σημερινά δεδομένα, 
στον τελευταίο- 11ο όροφο, όπου στεγάζεται 
εστιατόριο, στο Montgomery της Alabama στις 
7 Φεβρουαρίου 1967. 25 πελάτες του εστιατο-
ρίου σκοτώθηκαν όταν αποκλείστηκαν από την 
οδό διαφυγής τους προς το κεντρικό κλιμακο-
στάσιο του κτιρίου.
Β. Στις 5 Αυγούστου 1970 σε ένα 50 ορόφων 
κτίριο το “Plaza” στη Νέα Υόρκη, εκδηλώνεται 
πυρκαγιά στον 33ο όροφο, με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν οι δύο φύλακες του κτιρίου.

Γ. Στις 24 Φεβρουαρίου 1972 στο 31 ορόφων, 
κτίριο “Andraus”, στο Sao Paulo στην Βραζιλία, 
ξεσπά πυρκαγιά στον 3ο όροφο του κτιρίου. 
Η φωτιά ταχύτατα επεκτάθηκε μέχρι και τον 
τελευταίο. από τους εκατοντάδες ανθρώπους 
που βρίσκονταν στο κτίριο, 350 απομακρύνθη-
καν με ελικόπτερα από την οροφή, 100 άτομα 
διασώθηκαν από τον 14ο όροφο με κλίμακες, 
ενώ 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους πηδώντας 
από το κτίριο.

πυρκαγιά σε υψηλά κτίρια (προδημοσίευση)
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πάρνηθα : 10 χρόνια μετά....

Δ. Την 1η Φεβρουαρίου 1974 στο 25 ορόφων 
κτίριο με την επωνυμία Joelma, στο Sao Paulo 
στην Βραζιλία, εκδηλώνεται πυρκαγιά στον 11ο 
όροφο. Οι πρώτοι δέκα όροφοι ήταν σταθμοί 
αυτοκινήτων, οι υπόλοιποι υπερκείμενοι όρο-
φοι, κυρίως γραφεία και το μεγαλύτερο μέρος 
η ενιαία τραπεζική εταιρεία, Banco Crefisul SA. 
Η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο το κτίριο ταχύτατα. 
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να απο-
μακρύνουν περί τους 300 εργαζόμενους. Μια 
πολύ μεγάλη ομάδα ατόμων κατέφυγε στην 
οροφή, αλλά αυτή τη φορά δεν κατορθώθηκε 
να προσεγγίσει ελικόπτερο. Δεκάδες άλλα άτο-
μα εγκλωβίστηκαν στην προσπάθεια να διαφύ-
γουν από τις κλίμακες, ενώ 13 βρήκαν φρικτό 

θάνατο σε ανελκυστήρα. Ο τραγικός απολογι-
σμός 179 νεκροί.
Ε. Στις 4 Μαΐου 1988 ξεσπά πυρκαγιά στον 12ο 
όροφο του ουρανοξύστη 62 ορόφων της Διε-
θνούς Τράπεζας στο Λος Άντζελες. Μετά από 3 
1/2 ώρες η πυρκαγιά θα ελεγχθεί προκαλώντας 
200 εκατομμύρια δολάρια ζημιές.
Στ. Στις 23 Φεβρουαρίου 1991 ξεσπά πυρκαγιά 
στον ουρανοξύστης 38 ορόφων, “One Meridian 
Plaza” στη Φιλαδέλφεια. Η πυρκαγιά ξεκίνησε 
στον 22ο όροφο και χρειάστηκε 18 ώρες, για 
να ελεγχθεί, προκαλώντας ζημιές 100 εκατομ-
μύρια δολάρια.
Πέρα από τις δυσκολίες πυρόσβεσης και διά-
σωσης, όπως σημειώνει ο Charles W. Bahme, 
Υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
του Λος Άντζελες: “Η υιοθέτηση σχεδίων αντι-
μετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
και εφαρμογής τρόπων εκκενώσεως και οι 
απαιτούμενες περιοδικές δοκιμές, μπορεί να 
αποδειχθούν πολύ χρήσιμα μέτρα για να απο-
φευχθεί η σύγχυση και οι απώλειες ζημιών σε 
περίπτωση πυρκαγιάς σε ψηλά κτίρια.”.

Η ΕΑΠΣ ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

«Των οικιών ημών εμπιπραμένων ημείς 
άδομεν»
Δέκα χρόνια πριν, η Πάρνηθα παραδίδονταν 
στην μανία των αδηφάγων φλογών και η αττική 
γη, πνιγόταν στα αποκαΐδια και τους καπνούς. 
Η φωτιά στην Πάρνηθα εκείνο τον καυτό Ιούνη 
του 2007, άνοιξε τον πύρινο κύκλο των πρωτο-
φανών πυρκαγιών στη χώρα μας που αφαίρεσε 
τη ζωή δεκάδων συμπολιτών μας, παρέδωσε 
στον όλεθρο και την καταστροφή μεγαλύτερο 
μέρος της πατρίδας μας.
Μετά την πυρκαγιά στην Πάρνηθα, η Αττική, 
συνέχισε μέχρι και σήμερα να δέχεται πύρινες 
επελάσεις, που στοχεύουν να εξαφανίσουν το 
λιγοστό και πολύτιμο φυσικό πλούτο της. Κάθε 
χρόνο μονότονα, η Ένωση μας κρούει τον κώ-
δωνα κινδύνου για τους κινδύνους των δασι-
κών πυρκαγιών και την ανάγκη όσο δυνατόν 
καλύτερης προετοιμασίας του δασοπροστατευ-

τικού μηχανισμού και κυρίως της υποστήριξης 
του Πυροσβεστικού Σώματος που καλείται να 
σηκώσει το βάρος των επιχειρήσεων πυρόσβε-
σης.
Δέκα χρόνια μετά την καταστροφική επέλαση 
της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα και η ενεστώσα 
πολιτική ηγεσία, διαχειρίζεται τις ελλείψεις του 
Πυροσβεστικού Σώματος και του δασοπυρο-
σβεστικού μηχανισμού με την αισώπεια ρήση 
του τίτλου της παρούσας παρέμβασης, κάνο-
ντας διαπιστώσεις για τα προβλήματα, αφορι-
σμούς για το παρελθόν, ευχές για το μέλλον 
διανθισμένες με επιθέσεις στα σωματεία που 
αναδεικνύουν τα προβλήματα.
Ανήμερα της θλιβερής επετείου, δυστυχώς, το 
Πυροσβεστικό Σώμα στην Αττική δίνει τη μάχη 
της αντιπυρικής περιόδου με εφόδιο τις ελλεί-
ψεις: Πάνω από 400 Πυροσβέστες μετακινήθη-
καν από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Ατ-
τικής, παραμονές της έναρξης της αντιπυρικής 
περιόδου
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Πάνω από το 20% των υδροφόρων πυροσβε-
στικών οχημάτων και το 30% των βοηθητικών 
οχημάτων βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Για δε 
την ηλικιακή τους κατάσταση τα περισσότερα 
βρίσκονται σε υπερώριμη κατάσταση, με ότι 
μπορεί να σημαίνει για την επιχειρησιακή τους 
αξιοποίηση.
Υλικά και υποστηρικτικά μέσα για τις επιχειρή-
σεις σε κατάσταση ισχυρής ανεπάρκειας.
Η εναέρια υποστήριξη των πυροσβεστικών 
επιχειρήσεων από πλευράς αεροσκαφών βρί-
σκεται στα ιστορικά χαμηλά.
Δυστυχώς το Πυροσβεστικό Σώμα ρίχνεται στη 
μάχη «μόνο και έρημο» με την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου μας, αντί να ενεργεί, να επι-
λέγει την τακτική των «ψυχολογικών επιχει-
ρήσεων». Ενδιαφέρον μεν αφήγημα, αλλά το 
προπέτασμα καπνού δεν φθάνει για να σβήσει 
πυρκαγιές.
Με αυτήν την παρέμβασή μας κρούουμε το κα-
μπανάκι του κινδύνου για την άμεση επίλυση 
των προβλημάτων και ελλείψεων ώστε το ΠΣ 
να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο 
όταν χρειαστεί, που το απευχόμαστε. Και για 
να μας ξανακατηγορηθούμε για «παράγωγη 
εντυπωσιοθηρικών ανακοινώσεων με επίδειξη 
προκατάληψης, αντιπολιτευτισμού κλπ κλπ» 

παραθέτουμε μερικές δηλώσεις, ανθρώπων 
εκτός του ΠΣ:
Ο δασολόγος Γαβριήλ Ξανθόπουλος, ειδικός 
στις δασικές πυρκαγιές, ερευνητής του Ελλη-
νικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, στο 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστη-
μάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, 
σημειώνει: «Αυτό που συνέβη στην Πορτογα-
λία, θα μπορούσε να συμβεί και στην Ελλάδα. 
Υπάρχει ένας εκρηκτικός συνδυασμός. Από τη 
μια, η αύξηση της καύσιμης ύλης και η αδυνα-
τισμένη Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία δεν 
κάνει σε βάθος διαχείριση των δασών.»
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς επι-
σημαίνει: «Η οικονομική κρίση που έχει επηρε-
άσει και τον μηχανισμό δασοπροστασίας και 
το αποδυναμωμένο Πυροσβεστικό Σώμα που 
θα στερηθεί φέτος γύρω στους 700 πυροσβέ-
στες, είναι για την επιδρούν στην αντιμετώπι-
ση των πυρκαγιών. Υπολογίζεται ότι μόνο 50% 
των αναγκών για έργα αντιπυρικής προστασίας 
καλύπτεται από τις Δασικές Υπηρεσίες που τα 
υλοποιούν. Επιπλέον, κατά την περιβαλλοντι-
κή οργάνωση, τρία χρόνια από τη θέσπιση του 
σχετικού νόμου (4249/2014) δεν έχουν γίνει 
ακόμη οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη 
επιχειρησιακή αξιοποίηση χιλιάδων εθελοντών 
δασοπυροσβεστών.»
Να προσθέσουμε μόνο ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος δεν κοστολογείται γιατί έχει ανυ-
πολόγιστη αξία.
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Ενδιαφέρουσα ενημέρωση από τον Άγγελο 
Αγραφιώτη, ειδικό στη Διαχείριση Κινδύνου της 
εταιρείας A&K Risk Management Consulting 
www.ak-riskmanagment.gr αλλά και εκπαιδευ-
μένο σε θέματα τρομοκρατίας, από το I.A.C.S.P 
(International Association of Counterterrorism 
and Security Professionals), ως Α.Τ.Ο 
(Antiterrorism Officer), αλλά και εκπαιδευμέ-
νο από το TAM-C Solution (Target Actionable 
Monitoring Center) ως INT.O (Intelligence 
Officer.
Στην ιστοσελίδα SecurNews δημοσιεύεται 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ η φωτογραφία παγιδευμένης 
εμπρηστικής επιστολής, μίας από αυτές που 
«πέρασαν» από τον έλεγχο των χειριστών της 
Ι.Ε.Π.Υ.Α. που διενεργούσε τον έλεγχο των τα-
χυδρομικών αποστολών για λογαριασμό των 
ΕΛΤΑ, το Μάρτιο του 2017 στο διεθνές αερο-
δρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ο κ Αγραφιώτης στη συνέντευξη που δημοσι-
εύεται στην ιστοσελίδα εξηγεί:
κ. Αγραφιώτη έπειτα από 2 μήνες όπου είχε 
σημειωθεί ομαδική αποστολή εμπρηστι-
κών επιστολών από το διεθνές αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος προς διαφόρους αξι-
ωματούχους ευρωπαϊκών χωρών επιβεβαι-
ώνεστε πλήρως, αφού είχατε δώσει μία δια-
φορετική εικόνα από αυτή που ο αρμόδιος 
Υπουργός είχε προσπαθήσει να δώσει.
Πράγματι από το Μάρτιο είχα δηλώσει πως η 
όποια αποστολή παγιδευμένης επιστολής ή 
δέματος, προϋποθέτει παγίδευση-καλωδίωση-
πηγή ενέργειας - εμπυρευματοδοτικό μηχανι-

σμό - εμπρηστική/εκρηκτική ύλη και όλα αυτά 
ανιχνεύονται από τα ειδικά μηχανήματα που 
βρίσκονται εγκατεστημένα στα αεροδρόμια ανά 
τον κόσμο.
Τα ΕΛΤΑ έχουν το δικαίωμα ελέγχου των 
επιστολών που διακινούν;
Τα ΕΛΤΑ ως Εγκεκριμένο Μεταφορικά Γραφείο 
(regulated agent) από την Υ.Π.Α, στεγάζονται 
σε εγκαταστάσεις τους στο διεθνές αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών. Έχουν τη 
δυνατότητα και υποχρέωση να διενεργούν τα 
ίδια έλεγχο των μεταφερομένων αεροπορικών 
αποστολών τους. 
Στις εγκαταστάσεις τους αυτές, μεταφέρονται 
από όλη την Ελλάδα, μέσα από μια εσωτερική 
διαδικασία και ελέγχονται τα δέματα, φάκελοι 
κλπ, που πρόκειται να φορτωθούν στα αερο-
πλάνα, οποιουδήποτε προορισμού. 
Τον έλεγχο πραγματοποιούν εξειδικευμένοι 
security, υπάλληλοι ιδιωτικής εταιρείας πα-
ροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α), με 
εξειδίκευση στη χρήση μηχανημάτων X-RAY 
(screeners) πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι 
από την Υ.Π.Α.
Κύριε Αγραφιώτη, αν καταλάβαμε καλά, μας 
λέτε ότι οι έλεγχοι δεν διενεργούνται από 
την Ελληνική Αστυνομία ή κάποιο άλλο δη-
μόσιο φορέα; 
Μάλιστα. Με νόμο το έργο αυτό έχει παραχω-
ρηθεί σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπη-
ρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α). Έτσι τα ΕΛΤΑ 
έχουν αναθέσει με σύμβαση σε Ι.Ε.Π.Υ.Α τον 
έλεγχο ασφαλείας των δεμάτων και επιστολών 
τους και ο έλεγχος διενεργείται από εξειδικευ-
μένο προσωπικό της εν λόγω εταιρείας.
Θα θέλαμε να σταθούμε για λίγο και στο ζή-
τημα της υλικοτεχνικής υποδομής. Τα μηχα-
νήματα που διαθέτουν τα ΕΛΤΑ για τον έλεγ-
χο δεμάτων και φακέλων είναι σύγχρονα, τα 
ενδεδειγμένα για μία τέτοια δουλειά; Ή μή-
πως ακολουθούν και αυτά τον κανόνα που 
θέλει τους δημόσιους φορείς να μην ανανε-
ώνουν τον εξοπλισμό τους; 
Για τα μηχανήματα XRAY που έχουν προμη-
θευτεί τα ΕΛΤΑ ανάφερα πως «Τα ΕΛΤΑ είχαν

εμπρηστικοί φάκελοι
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προμηθευτεί υπερσύγχρονα μηχανήματα 
XRAY και μάλιστα σχετικά πρόσφατα - όπως 
είχε δηλώσει και ο υπουργός κ. Τόσκας - και ο 
έλεγχος πραγματοποιείται με ειδικά μηχανήμα-
τα X-Ray αλλά και Sniffer, τα οποία ελέγχονται 
ως προς την καλή τους λειτουργία τους, 1-2 φο-
ρές το χρόνο από την ΥΠΑ και την Ε.Ε, κάθε 
2-3 χρόνια από το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ για διαρροή 
ραδιενέργειας και από την εγκαταστάτρια εται-
ρεία, η οποία τα υποστηρίζει όλο το 24ωρο, σε 
ενδεχόμενη βλάβη όποτε απαιτηθεί.
Το μηχάνημα έχει απεριόριστες δυνατότητες 
προκειμένου να βοηθά τους χειριστές και δια-
χωρίζει τα ελεγχόμενα αντικείμενα με 3 χρώμα-
τα, ώστε ο χειριστής (screener) που διενεργεί 
τον έλεγχο, να αντιληφθεί εάν είναι ναρκωτικά, 
όπλα, εκρηκτικά, καλώδια κλπ. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις που δεν μπορούμε να αναφέρουμε, 
το μηχάνημα διαθέτει ειδικό πρόγραμμα όπου 
μπλοκάρει και διακόπτει τη λειτουργία του, 
προκαλώντας συναγερμό».
Δυστυχώς τότε, ο υπουργός προστασίας του 
πολίτη κος Τόσκας με επαναλαμβανόμενες 
ανακοινώσεις του αναφερόταν σε μη ανίχνευ-
ση μικρής ποσότητας πυρίτιδας σε μη ύπαρξη 
μηχανισμού παγίδευσης στους φακέλους και 
έλεγε χαρακτηριστικά πως έμοιαζαν πιο πολύ 
με βαρελότα. Ο δε ισχυρισμός του, ότι ούτε οι 
Γερμανοί τα βρήκαν θα τα βρίσκαμε εμείς, αλλά 
και η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού άμυ-
νας κου Βίτσα, ότι «ένα δέμα έφυγε από την 
Αθήνα και δεν ανιχνεύτηκε αλλά μπήκε και στη 
Γερμανία και δεν ανιχνεύθηκε». προκάλεσαν 
τεράστια ζημιά στην εικόνα της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και 
της χώρας μας στο εξωτερικό.
Και στο συγκεκριμένο σημείο οφείλουμε να 
σταθούμε σε δύο σημεία:

Πρώτον, ο κ. Βίτσας παρουσίασε μια εντελώς 
διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα, 
καθώς είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με 
το Aviation Security πως οι διαδικασίες ελέγχου, 
προβλέπουν πως από τη στιγμή που έχουν δι-
ενεργηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο αερο-
δρόμιο αποστολής, τα δέματα και οι φάκελοι 
ΔΕΝ ελέγχονται ξανά στο σημείο προορισμού 
τους με ακτίνες X-Ray και Snifeer, παρά μόνο 
για ναρκωτικά με τη διέλευση αστυνομικού σκύ-
λου Κ9.
Δεύτερο, και το κυριότερο, ο κ. Τόσκας, όντας 
ο αρμόδιος Υπουργός, παραπληροφόρησε την 
κοινή γνώμη και εξέθεσε τόσο την εικόνα της 
χώρας μας, αλλά κυρίως τον ίδιο του τον εαυ-
τό. Διότι αφενός όφειλε να γνωρίζει ποια είναι 
η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται, όπως 
και ο κ. Βίτσας, αφετέρου ήταν εξαιρετικά ανα-
κριβής σε ότι αφορά τις δυνατότητες που ο εξο-
πλισμός διαθέτει. 
Ερωτηματικό παραμένει αν οι δηλώσεις του κ. 
Υπουργού οφείλονται σε λανθασμένη ενημέ-
ρωση ή αν εν γνώση του παραπληροφόρησε 
την κοινή γνώμη και διαστρέβλωσε την αλήθεια.
Όπως και να έχει, πάντως, και υπό την ιδιότη-
τά μου ως Μέλος της Γραμματείας του Τομέα 
Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, μπορώ να 
σας αναφέρω ότι για ακόμη μία φορά γινόμαστε 
μάρτυρες της κυβερνητικής ανυπαρξίας στον 
τομέα της προστασίας του πολίτη, καθώς και 
της ανεπάρκειας του κ. Τόσκα, να ανταπεξέλθει 
στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί!
Τελικά τι συνέβη στην περίπτωση αυτή; 
Ποια η άποψη σας; Και τι βλέπουμε στην 
εικόνα που δημοσιεύουμε; 
Ανέφερα τότε σε όσους με ρώτησαν και το επα-
ναλαμβάνω και σήμερα, πως η αστοχία στην 
αποστολή αυτή, οφειλόταν καθαρά στον ανθρώ-
πινο παράγοντα (screener), ο οποίος ή απου-
σίαζε από τη θέση του ή ήταν στη θέση του και 
κοιμόταν και με σιγουριά επέμενα πως τα συ-
γκεκριμένα σύγχρονα μηχανήματα ανιχνεύουν 
τα πάντα. Όπως λοιπόν αποδεικνύεται σήμερα 
από τη φωτογραφία του XRAY των ΕΛ.ΤΑ που 
μου δείχνετε, η επιστολή ήταν εμπρηστική,και 
διέθετε μηχανισμό παγίδευσης και όλα τα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα, ώστε 
όποιος επιχειρούσε να ανοίξει το φάκελο να του 
προκαλούσε έγκαυμα (χέρια-μάτια) και ένεκα 
της πυρίτιδας να πλημύριζε με μαύρο καπνό 
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το χώρο. Ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχα-
νισμός είχε τοποθετηθεί σε ευμεγέθη φάκελο, 
από αυτούς που κλείνουν με σχοινάκι περιστρο-
φής σε εξωτερικό καρουλάκι και στο εσωτερικό 
του είχε Trigger (σκανδάλη) - τις απαραίτητες 
καλωδιώσεις-μπαταρία 7v και εμπρηστική ύλη 
(πυρίτιδα). 
Όλα αυτά τα υλικά ανιχνεύθηκαν κανονικά από 
το μηχάνημα, από όπου και η φωτογραφία και 
απομένει να το έβλεπε ο χειριστής και να εντό-
πιζε τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.
Σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις, θα γινό-
ταν ταυτοποίηση της ώρας που προκύπτει 
από τη στιγμή φωτογράφισης του μηχανήμα-
τος (Backup), με το βιντεοληπτικό υλικό των 
καμερών που είναι εγκατεστημένες στο χώρο, 
ώστε να διαπίστωνε η ΕΛ.ΑΣ εάν ο χειριστής 
(screener) ήταν στη θέση του τη στιγμή του 
ελέγχου των επιστολών.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο ακόμη δεν έχει γίνει ή αν 
έχει γίνει ο κ. Τόσκας και η Κυβέρνηση δεν θεώ-
ρησαν απαραίτητο να ενημερώσουν την κοινή 
γνώμη για τα πορίσματα που προέκυψαν από 
τις σχετικές έρευνες.
Κύριε Αγραφιώτη, τι θα συνέβαινε στην πε-
ρίπτωση που είχε εντοπιστεί το παγιδευμέ-
νο δέμα; Είχαμε στο παρελθόν αντίστοιχα 
περιστατικά; 
Όπως έχω αναφέρει to Μάρτιο, αν είχαν ανι-
χνευθεί εγκαίρως οι παγιδευμένοι φάκελοι, θα 
έπρεπε να είχε ακολουθηθεί η διαδικασία που 
είχε ενεργοποιηθεί το Νοέμβρη του 2010, όταν 
είχαν εντοπιστεί ομαδικές αποστολές εκρηκτι-
κών φακέλων από τη Συνομωσία Πυρήνων της 
Φωτιάς (Σ.Π.Φ) με παραλήπτες μεταξύ άλλων, 
την Angela Merkel, τον Nicolas Sarkozy και τον 

Silvio Berlusconi. 
Τότε, με εντολή της αστυνομίας είχε απαγορευ-
τεί η αποστολή φακέλων και δεμάτων στο εξω-
τερικό για 48 ώρες, μέθοδος που ακολουθείται 
διεθνώς σε παρόμοιες περιπτώσεις, προκειμέ-
νου να «σταματήσει άμεσα η αιμορραγία» και 
να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την 
τυχόν ανεύρεση και άλλων φακέλων, να εξι-
σορροπηθεί η κατάσταση και να γίνουν, φυσι-
κά, και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφάλειας. 
Όλα αυτά βέβαια αν δεν είχε προκύψει το “κενό” 
που αναφέραμε παραπάνω. 
Σημειωτέον, δε, ότι ως αποτέλεσμα αυτής της 
κατάστασης, αλλά και της επικοινωνιακής δι-
αχείρισης του θέματος, η χώρα μας έχει έρθει 
αντιμέτωπη με κυρώσεις (περισσότερους ελέγ-
χους-επαύξηση των μέτρων και μέσων ασφα-
λείας κ.α), από διεθνείς αεροπορικούς οργα-
νισμούς, αλλά και έχει τεθεί στο μικροσκόπιο 
αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών άλλων χωρών. 
Περισσότερο δε με φοβίζει, ο εντοπισμός από 
οποιονδήποτε εν δυνάμει τρομοκράτη, των κε-
νών ασφαλείας που παρατηρήθηκαν τα οποία 
και θα εκμεταλλευτεί την επόμενη φορά….
Τελικά κ. Αγραφιώτη θα μάθουμε ποτέ το 
τι πραγματικά συνέβη; Ήταν στη θέση του 
ο χειριστής του μηχανήματος; Τι θα μπο-
ρούσε να είχε συμβεί διαφορετικά, ώστε να 
αποφύγουμε τη κατάσταση που έχει δια-
μορφωθεί; 
Από πληροφόρηση γνωρίζω πως ο χειριστής 
(screener) δεν ήταν στη θέση του, αλλά δυστυ-
χώς δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το αποτέ-
λεσμα της έρευνας που έχει διενεργηθεί, όπως 
και κανείς άλλος στην Ελλάδα, πέραν ίσως του 
κ. Τόσκα. Όλα αυτά που με ρωτάτε αποτελούν 
ακόμη ένα κρίκο στα αναπάντητα ερωτηματικά 
που περιμένουμε να μας απαντήσει η κυβέρνη-
ση και ο κ. Τόσκας. Όπως, επίσης, και το γεγο-
νός ότι επέλεξαν να παραπληροφορήσουν την 
κοινή γνώμη. Το μόνο που δύναμαι να γνωρί-
ζω είναι πως η Ι.Ε.Π.Υ.Α που είχε σύμβαση με 
τα ΕΛΤΑ για το screening των επιστολών, έχει 
απομακρυνθεί από το αεροδρόμιο.
Η εμπορική αξία των ΕΛ.ΤΑ έχει πληγεί ανε-
πανόρθωτα, από την πλημμελή άσκηση των 
καθηκόντων των υπαλλήλων της Ι.Ε.Π.Υ.Α 
αλλά και ως Εγκεκριμένο Μεταφορικά Γραφείο 
(regulated agent) έχει τεθεί στο μικροσκόπιο 
της Υ.Π.Α, της ΕΛ.ΑΣ και διεθνών αεροπορικών
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οργανισμών και λογικά πρέπει να έχει καταπέ-
σει υπέρ των ΕΛ.ΤΑ η εγγυητική επιστολή που 
προβλέπεται στη σύμβαση με την Ι.Ε.Π.Υ.Α. για 
την πλημμελή άσκηση καθηκόντων των εργα-
ζομένων της.
Ο κος Τόσκας αλλά και η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ 
που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να 
μας ενημερώσουν, εάν με την καταγγελία της 
σύμβασης με την Ι.Ε.Π.Υ.Α (που λογικά έγινε), 
έχει καταπέσει υπέρ των ΕΛ.ΤΑ η εγγυητική 
επιστολή της Ι.Ε.Π.Υ.Α. που προβλέπεται στη 
σύμβασή τους. Εναλλακτικά θα πρέπει η διοί-
κηση των ΕΛΤΑ να μας ενημερώσει, εάν τυχόν 
η Ι.Ε.Π.Υ.Α. διέθετε συμβατικά ασφαλιστική 

κάλυψη των ενεργειών των υπαλλήλων της σε 
ασφαλιστικό οργανισμό και έτσι ικανοποιήθηκε 
το εύλογο αίτημα της αποζημίωσής τους. Δια-
φύλαξε η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ το δημόσιο συμ-
φέρον; Και φανταστείτε ότι οι περιπέτειες για 
την χώρα μας ακόμη δεν έχουν τελειώσει, κα-
θώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της έρευνας από 
τις Γαλλικές αρχές (ή τουλάχιστον δεν έχουμε 
μάθει το αποτέλεσμά της) για την ανεύρεση του 
αποστολέα του φακέλου με παραλήπτη τον κ. 
Τόμσεν, όπου υπήρξε – θυμίζω - και ένας τραυ-
ματισμός. 

Πηγή: http://securnews.gr/astynomika

στη δημοσιότητα η σύμβαση με FRAPORT

Παρέμβαση του αναπληρωτή τομεάρχη Εσω-
τερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιου για 
θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτή Λα-
ρίσης, κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου.
Να καταθέσουν επιτέλους στη Βουλή τη Σύμβα-
ση «του Ελληνικού Δημοσίου με την FRAPORT 
GREECE για την παροχή υπηρεσιών πυρα-
σφάλειας στα περιφερειακά αεροδρόμια» ζητά 
με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ο αναπληρω-
τής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημο-
κρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του 
Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χα-
ρακόπουλος, από τον υπουργό Οικονομικών 
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον αναπληρωτή 
υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τό-
σκα. 
Αφορμή για την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 
αποτέλεσαν οι «καταγγελίες» εκπροσώπων 
των πυροσβεστών, «αλλά και αποκαλυπτικά 
δημοσιεύματα που αποδεικνύουν ότι διαβιούν 
σε απαράδεκτες συνθήκες», οι τοποθετημένοι 
στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιφε-
ρειακών αεροδρομίων, «ενώ αγνοούν και τους 
ακριβείς όρους και το πλαίσιο της εργασίας 
τους». 
Ο κ. Χαρακόπουλος υπενθυμίζει ότι «με ερώ-
τηση που είχαμε απευθύνει προς τον υπουργό 
Εσωτερικών από τις 28.03.2017 ζητούσαμε, 
μεταξύ άλλων, να πληροφορηθούμε πότε επι-
τέλους θα δημοσιοποιηθεί η Σύμβαση του Ελ-

ληνικού Δημοσίου με την εταιρεία FRAPORT 
GREECE που διαχειρίζεται πλέον τα περιφερει-
ακά αεροδρόμια για 40 έτη, και η οποία καθορί-
ζει τους όρους παροχής υπηρεσιών στον τομέα 
της πυρασφάλειας. Δυστυχώς, στην απάντηση 
που λάβαμε από τον αρμόδιο αναπληρωτή 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, δεν γίνεται 
καμία αναφορά στην εν λόγω Σύμβαση, παρά 
το γεγονός ότι τα αεροδρόμια ήδη παραδόθη-
καν στην εταιρεία FRAPORT GREECE, και οι 
πυροσβέστες έχουν ήδη μετακινηθεί στις Πυ-
ροσβεστικές Υπηρεσίες των αεροδρομίων». 
Στο κείμενο της ΑΚΕ επισημαίνεται επίσης ότι 
«ανάλογο αίτημα, διατύπωσε, με σχετική επι-
στολή προς τον αναπληρωτή υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώμα-
τος (ΠΟΕΥΠΣ), ζητώντας να της κοινοποιηθεί 
αντίγραφο της συμβάσεως». Ωστόσο, όπως 
τονίζει ο κ. Χαρακόπουλος «και σ’ αυτό το αί-
τημα ο αρμόδιος υπουργός απαξίωσε να απα-
ντήσει».
Πηγή: http://www.maximos.gr
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Σε ένα κείμενο του 2008, ένα χρόνο μετά τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας ο O Αλέ-
ξανδρος Π. Δημητρακόπουλος είναι Επίκουρος 
Καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, σημείωνε 
«Οι δασικές πυρκαγιές ανέκαθεν αποτελούσαν 
το σημαντικότερο πρόβλημα των Ελληνικών 
δασών και κατά την τελευταία εικοσιπενταετία 
το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης της δασικής 
και πυροσβεστικής υπηρεσίας, από πλευράς 
δημοσιονομικών δαπανών στον τομέα των 
δασών.  Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της 
Ευρώπης που δεν έχει ολοκληρώσει το εθνικό 
της κτηματολόγιο και δεν έχει δασολόγιο (χάρ-
τες δημοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών 
εκτάσεων). Η έλλειψη εθνικού κτηματολογίου 
και δασολογίου καθιστά εύκολη και δυνατή την 
καταπάτηση και οικειοποίηση καμένων δημοσί-
ων δασικών εκτάσεων για αλλαγή της χρήσης 
τους, γεγονός που δίνει ένα ισχυρό κίνητρο 
στους επίδοξους εμπρηστές. Αυτό συμβαίνει 
κυρίως σε περιοχές μεγάλης οικιστικής πίεσης 
και τουριστικής ανάπτυξης όπου τα δάση καί-
γονται για να οικοπεδοποιηθούν. Επίσης, σε 
αγροτικές περιοχές η χρήση φωτιάς είναι μέσο 
εκχέρσωσης δασών και μετατροπής δασικών 
εκτάσεων σε γεωργικές καλλιέργειες. Η απου-
σία εθνικού κτηματολογίου - δασολογίου καθι-
στά δυσχερέστατη την απόδειξη της δημόσιας 
ιδιοκτησίας και του δασικού χαρακτήρα των 
διεκδικούμενων καμένων δασικών εκτάσεων 
από καταπατητές.
Σχεδόν όλα τα δασοπονικά και μη είδη των πυ-
ρόπληκτων περιοχών αναγενώνται φυσικά μετά 
την πυρκαγιά. Έτσι, όσον αφορά την αποκα-
τάσταση των καμένων δασικών εκτάσεων στις 
περισσότερες περιπτώσεις αρκεί η διασφάλιση 
της απρόσκοπτης φυσικής αναγέννησης των 
καμένων δασών με αυστηρή εφαρμογή των 
θεσμοθετημένων μέτρων περί απαγόρευσης 
της βοσκής επί δεκαετία στις καμένες περιο-
χές. Η οικονομική ενίσχυση των πληγέντων 
παραδασόβιων πληθυσμών που ζουν από την 
κτηνοτροφία αποτελεί ένα δασοπολιτικό μέτρο 
για την προστασία των καμένων δασιών εκτά-
σεων. Η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων 

αμέσως μετά την πυρκαγιά θα αποτρέψει την 
εδαφική διάβρωση των καμένων δασικών εκτά-
σεων από τις φθινοπωρινές βροχές, φαινόμενο 
εξαιρετικά συνηθισμένο σε περιοχές με μεσο-
γειακό κλίμα.
Τα αντιπυρικά μέσα που διατίθενται για την 
αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα δάση είναι 
κάθε χρόνο περισσότερα και καλύτερα. Παρά 
το γεγονός αυτό, οι πυρκαγιές μαίνονται ανά-
λογα με τις διαθέσεις του καιρού. Κι αυτό γιατί 
η πυροπροστασία των δασών δεν είναι μόνο 
θέμα του μηχανισμού καταστολής, αλλά εξαρ-
τάται από πολλούς παράγοντες, και κυρίως 
από το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης και προ-
στασίας της ελληνικής υπαίθρου.
Το γεγονός ότι οι ετησίως καμένες εκτάσεις στην 
Ελλάδα παρουσιάζουν αυξητική τάση παρά τη 
σαφή βελτίωση των μέσων καταστολής, τονίζει 
και την κοινωνικοπολιτική συνιστώσα των πυρ-
καγιών, που σχετίζεται με την άναρχη ανάπτυ-
ξη της ελληνικής κοινωνίας γύρω από τα αστικά 
κέντρα και την αδυναμία της δασικής νομοθε-
σίας να αποτρέψει τον αποχαρακτηρισμό των 
δασικών εκτάσεων.
Συνεπώς, επιβάλλεται η αντιμετώπιση του φαι-
νόμενου των δασικών πυρκαγιών μέσα από 
μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης και 
προστασίας του φυσικού πλούτου στη χώρα 
μας, κάτι που μακροπρόθεσμα θα λειτουργήσει 
προληπτικά και όχι κατασταλτικά. Επιβάλλεται 
η ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων οι-
κοσυστημάτων της χώρας μας, συμπεριλαμβα-
νομένων και των περιαστικών δασών. Για να 
είναι αυτή η απόφαση αποδοτική, απαιτείται η 
αναβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας σε προ-
σωπικό, πόρους και ρόλο ώστε να καταστεί ικα-
νή να αντεπεξέλθει στην ανάγκη διαχείρισης και 
προστασίας των ελληνικών δασών. Σήμερα, η 
δασική υπηρεσία στερείται πόρων και προσω-
πικού, η χρηματοδότηση της δασικής έρευνας 
είναι ελάχιστη, ενώ το ποσοστό του ετήσιου 
προϋπολογισμού που δίνεται για την ελληνική 
δασοπονία είναι μόλις το 0,40% περίπου. Την 
κατάσταση επιδεινώνει και η ύπαρξη πολλών 
φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και 
προστασία του δάσους (4 Υπουργεία Γεωργί-
ας, ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης)

περί δασικών πυρκαγιών
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