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η διαχείριση κρίσεων σε αυτή τη
χώρα πάντα ήθελε και ένα
διαχειριστή στα σκυλιά

Η πατρίδα μας είναι ένα από τα καλύτερα πεδία μελέτης - διαχείρισης πάσης φύσεως κρίσεων. Πόλεμοι, καταστροφές, εμφύλιοι δοκίμασαν το λαό μας. Στα χρόνια που είδα σε αυτόν
τον τόπο καταστροφές και κρίσεις "πολιτικής
προστασίας" λες και ένα μαγικό χέρι επιβάλει
πανομοιότυπη εξέλιξη της διαχείρισης και των
αποτελεσμάτων της. Συνήθως τα αποτελέσματα της κρίσης είναι τραγικά:
• πολλοί ειδικοί και μη, πριν καιρό έχουν προειδοποιήσει για την καταστροφή,
• οι υπεύθυνοι συνήθως για 2000 λόγους δεν
κάνουν "προληπτικά αυτό που πρέπει",
• την ώρα της καταστροφής υπάρχει συλλογικό ανάθεμα και
• μετά την έλευση της καταστροφής επέρχεται
συλλογική λήθη μέχρι την επόμενη φορά που
ο ιστορικός κύκλος θα επαναφέρει με τραγικό
τρόπο παρόμοια καταστροφή.
Ξεχωριστό ρόλο παίζει στον κύκλο της θλιβερής αυτής ελληνικότητας η εξεύρεση του "επικοινωνιακού εξιλαστήριου θύματος". Που θα
φορτωθεί το συλλογικό άγος, με ενδείξεις τη
δημόσια κραυγή, και ανεξαρτήτως της κύριας
ευθύνης του ή όχι θα διαπομπευτεί ως η ΛΥΣΙΣ της τραγωδίας.
Είχα την δυσάρεστη τύχη να ζήσω από κοντά
την εξέλιξη μερικών τέτοιων κύκλων διαχείρισης και να αφουγκραστώ το δικό τους προσωπικό δράμα, μερικών τέτοιων πρωταγωνιστών
που φορτώθηκαν δικαίως και αδίκως το άγος
μιας συν ευθύνης που οι πιο έξυπνοι από αυτούς, το απέφυγαν με καλύτερη επικοινωνιακή
στρατηγική. Το διέκρινα και τώρα στη φοβερή
πολύνεκρη τραγωδία, στην Δυτική Αττική. Στην
ανείπωτη τραγωδία και πριν ακόμα ξεκινήσει
η επιχείρηση διάσωσης και αποκατάστασης,
ξεκίνησε η αναζήτηση του υποψηφίου που θα
φορτωθεί το ΑΓΟΣ της καταστροφής.
Σε πρώτη φάση βρέθηκε στο πρόσωπο της

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

Περιφερειάρχη Αττικής. Επιλογή που ικανοποιεί όλα τα κριτήρια, Γνωστό πρόσωπο, δυναμική, αιρετική πολλές φορές, με αυτόνομη
παρουσία, "εν δυνάμη για διάφορα" και κυρίως χωρίς επαγγελματικό image team.
Η κ. Δούρου, βγήκε από τους πρώτους "των
συνυπεύθυνων" και με το δικό της στυλ μίλησε
για το περιστατικό που βρισκόταν σε εξέλιξη.
Έκανε το "κλασικό λάθος" των πολιτικών που
το παίρνουν πάνω τους και σήκωσε πρώτη το
χέρι της, λέγοντας παρών, γινόμενη το πρόσωπο και η φωνή της καταστροφής. Τα υπόλοιπα, ήταν πανομοότυπα:
• συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι έτεροι
συνυπεύθυνοι, σιωπούν επιμελώς και εξαφανίζονται από τη δημοσιότητα, ενώ οι πιο τολμηροί, ενισχύουν το ανάθεμα.
• το δικαιολογημένο τσουνάμι της οργής από
την τεράστια καταστροφή έχει πλέον ονομαστικό στόχο.
• οι δικαιολογημένα πάσχοντες από την τραγωδία, μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, ονομαστικοποιούν το ανάθεμά τους
• οι υπόλοιποι από την άνεση του καναπέ τους,
μπορούν να τουιτάρουν να τρολάρουν και να
ξεσκίζουν το στόχο.
• στο "δημόσιο λιντσάρισμα" πλέον μπαίνουν
όλες οι πλευρές του "προσώπου", θα ανασυρθούν όλες οι λεπτομέρειες της ζωής του, θα
αναζητηθούν ομιλίες, αποσπάσματα, δηλώσεις, θα περάσει από μικροσκόπιο τι φορά, τι
τρώει, πως κοιμάται και για το "τριήμερο" του
κρεμάσματος στα μανταλάκια της δημοσιότητας θα χλευαστεί μέχρι τέλους.
Την ίδια στιγμή, το "πρόσωπο" υπό το βάρος
της "βοράς" πρέπει να συνεχίζει να κάνει το
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καθήκον του, ισορροπώντας στην προσωπική του μοναξιά και τις υποχρεώσεις της διαχείρισης μιας κρίσης που μόλις έχει ξεκινήσει.
Συνήθως περνάει στιγμές "πολιτικού έρπητα"
με πρώτους τους συντρόφους του να το έχουν
σε ευγενική απόσταση και τους υφισταμένους
τους να κλονίζονται καθώς η επίθεση σε αυτό
μετακυλά και στον φορέα.
Η πραγματική αλήθεια και η πραγματική ευθύνη θα αποδοθεί πολύ μετά και το μερίδιο
της ευθύνης του ιδίου, η πραγματική ευθύνη
δεν θα φωτιστεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Η κ.
Δούρου θα μπορούσε βέβαια από την πρώτη
στιγμή της κρίσης να φορέσει μια φόρμα της
ΕΜΑΚ, να λασπωθεί λίγο, και να φωτογραφηθεί σε κάποιες από τις πρώτες επιχειρήσεις.
Αν μάλιστα "τραυματιζόταν" και ελαφρά στην
προσπάθεια θα ξέφευγε από την πρώτη στόχευση και θα πέρναγε στα "άβρεκτα" της πρώτης στιγμής.
Δεν ξέρω πράγματι το κομμάτι της αντικειμενικής ευθύνης της Περιφέρειας, προφανώς και
αυτό θα είναι δουλειά της Δικαιοσύνης που
πρέπει να αποδώσει ευθύνες για το έγκλημα.
Ξέρω όμως πως πανομοιότυπα επαναλαμβάνεται ο ιστορικός κύκλος της διαχείρισης των
κρίσεων στην πατρίδα. Και αυτός ο κύκλος
έχει στο κέντρο του ανθρώπινες απώλειες
πόνο και ανείπωτη θλίψη.
Σε κάτι τέτοιες στιγμές θυμάμαι τον αείμνηστο
πια, "δικό μας" που τη ώρα μιας μεγάλης κατα-

στροφής, αρνιόταν να διαβάζει τον τύπο και να
του μεταφέρουμε τις ειδήσεις, για να μπορεί να
είναι σε "υγιή κατάσταση" να συνεχίζει τον πόλεμο. Κάποια στιγμή του είπα; "Αρχηγέ υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε να παραιτηθείς"
με κοίταξε ήρεμα χαμογέλασε λίγο πικρά και
είπε με το γνωστό του ύφος "λεβεντάκο μου ο
πυροσβέστης ο Αρχηγός την ώρα της μάχης
της φωτιάς δεν παραιτείται, εγώ θα κάνω το
καθήκον μου και μετά ας κάνουν ότι θέλουν".
Ξέρω ότι όλοι όσοι έχουν κομμάτι ευθύνης διαχείρισης σε παρόμοιες κρίσεις, κατανοούν ότι
αυτομάτως μπορούν να περάσουν στη θέση
αυτή, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για την
ίδια τη διαχείριση. Και αυτό μόνο ως παράγοντας αποτελεσματικότητας δεν μπορεί να είναι.

ημέρα τιμής αποστράτων &
ημέρα μνήμης πεσόντων πυροσβεστών
Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος έδωσε το παρών της στον διπλό εορτασμό
της Ημέρας Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών
και της Ημέρας Τιμής Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος. Η δοξολογία και η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου εντός της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής
Σχολής στο Χαλάνδρι. Ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΕ, από
την πολιτική και φυσική ηγεσία, συγγενείς πεσόντων, και εκπρόσωπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ΠΣ, των πυροσβεστών
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πενταετούς υποχρέωσης, των συμβασιούχων
και των εθελοντών πυροσβεστών.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή
του ντοκιμαντέρ της Αθηνάς Κρικέλη, με τίτλο:
«ΕΜΑΚ Κλήση Ζωής». Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους “πύρινους ανθρώπους” της
Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον
Αμερικανικό οργανισμό παραγωγής Εllopia
Films USA, με πρωταγωνιστές τους πυροσβέστες της 8ης, 2ης και 1ης ΕΜΑΚ καθώς επίσης
του Πυροσβεστικού Σώματος Νέας Υόρκης και
West Haven.

ο δικός μας απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου
Η ανακοίνωση της ΕΑΠΣ, αμέσως μετά την
λήξη της αντιπυρικής περιόδου
Στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου του θέρους του 2017, δεν θα μπούμε στην παράθεση
αριθμών καμένων εκτάσεων και των στατιστικών των καλύτερων και χειρότερων συγκρίσεων, άλλωστε και ένα πεύκο καμένο είναι πληγή στο κορμί της πολύτιμης πατρίδας μας. Η
ολοκλήρωση της αντιπυρικής είναι για μας η
συμβολική στιγμή για να ξανακρούσουμε το
καμπανάκι του κινδύνου, ακόμα πιο νωρίς, σε
Κυβέρνηση – Πολιτεία και Κοινωνία για την
ερχόμενη αντιπυρική, για να διορθωθούν οι
«στρεβλώσεις» των πολιτικών επιλογών ή των
υστερήσεων στο σύνολο του δασοπροστατευτικού μηχανισμού. Από την δική μας πλευρά,
ως στελέχη του ΠΣ θα πρέπει να καταθέσουμε
σε αυτόν τον απολογισμό, ότι χρησιμοποιήσαμε όλους τους πόρους σε προσωπικό και μέσα
που μας έχουν διατεθεί:
• Πυροσβεστικό προσωπικό χωρισμένο σε
τέσσερις εργασιακές κατηγορίες, με διαφορετικό ασφαλιστικό, μισθολογικό και εργασιακό
καθεστώς (μόνιμο, ΠΠΥ (3ετείς), ΠΠΥ (5ετείς),
συμβασιούχους)
• Προσωπικό στο σύνολό του, που επιχείρησε χωρίς να διαθέτει το σύνολο των Μέσα
Ατομικής Προστασίας, χωρίς κανένα θεσμικό
πλαίσιο υγείας και ασφάλειας, εκτεθειμένο σε

ένα αντεργατικό πλαίσιο παροχής απλήρωτης
υπερεργασίας, απροστάτευτο από εξοντωτικές μεταθέσεις-μετακινήσεις, μετά την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων.
• Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με εκατοντάδες
κενά σε Πυροσβέστες μιας και επιλέχθηκε το
πιο εύκολο και φθηνό να στελεχωθούν οι νέες
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αεροδρομίων και
εθνικών οδών από το υφιστάμενο προσωπικό.
Πραγματικά κενά που ‘έλειψαν από την υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού της
αντιπυρικής περιόδου με ότι αυτό μπορεί να
σημαίνει.
• Μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων σε
«μετασυνταξιοδοτική ηλικία» και πολλά αυτά
σε διαδικασία επισκευής, αγνώστου χρόνου
υλοποίησης, υπό το καθεστώς της ανάσχεσης
πληρωμών.
• Εθνικό εναέριο στόλο των πυροσβεστικών
αεροσκαφών, στην γνωστή «υπερώριμη» ηλικία, με ότι αυτό σήμανε για την επιχειρησιακή
τους εκμετάλλευση ειδικά τις κρίσιμες ώρες.
• Μισθωμένα ελικόπτερα πυρόσβεσης που η
πλήρη ανάπτυξή τους, ακολούθησε μακρύτερο χρόνο από ότι προβλεπόταν.
Με όλα τα παραπάνω, το Πυροσβεστικό Σώμα,
αποκρίθηκε στην πύρινη λαίλαπα που σάρωσε και φέτος τη χώρα μας και έκανε το καθήκον
του, πολλές φορές με τους συναδέλφους να
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ξεπερνούν ακόμα και το «καλώς και σύνηθες»,
βαδίζοντας στο τεντωμένο σχοινί που χωρίζει
την ζωή από την απώλειά της. Και δυστυχώς
σε μια τέτοια επιχείρηση, έχασε την άγουρη
ζωή του, ένα από τα παλικάρια μας ο Δόκιμος
Ανθυποπυραγός Αριστείδης Μουζακίτης, περνώντας με τη θυσία του στην Αιωνιότητα των
Ελλήνων Ηρώων.
Την ώρα της μάχης με τις φλόγες και φέτος ειδικοί και μη, κέρδισαν το δίλεπτο της δημοσιότητας, εκφράζοντας γνώμες για το πώς σβήνουν
οι πυρκαγιές, πότε σβήνουν ή δε σβήνουν και
πολλοί ειδικοί ή μη, κατέθεσαν προτάσεις για το
ιδεατό μοντέλο δασοπυρόσβεσης-δασοπροστασίας. Κοινή συνισταμένη βέβαια όλων των
ειδικών και μη, αποτελεί η έρις επί του υψηλού
στρατηγικού σχεδιασμού, των επί χαρτών επιχειρήσεων και την ακαδημαϊκή μελέτη, αφήνοντας τη «λάντζα» της δασοπυρόσβεσης στον
Πυροσβέστη. Όλα τα παραπάνω βεβαίως και
τα έχουμε ματαδεί, εδώ και σχεδόν 20 έτη, που
το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη της
δασοπυρόσβεσης. Συζητήσεις κριτικές, όσο το
φως των προβολέων της κάμερας είναι ανοικτό και από 1η Νοέμβρη σκότος μέχρι αρχές
του επόμενου καλοκαιριού.
Η ΕΑΠΣ σήμερα, την ημέρα λήξης της αντιπυρικής περιόδου, απευθύνει δημόσια πρόταση
προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών, με την ευκαιρία της 20ετής επετείου από την ανάληψη της ευθύνης της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό Σώμα,
να προχωρήσει σε μια ουσιαστική αποτίμηση
– μελέτη του συνολικού πλέγματος της δασοπροστασίας-δασοπυρόσβεσης. Να μελετηθεί
και να αξιολογηθεί η προσφορά όλων των με-

07

τεχόντων στην αντιπυρική περίοδο, να συμφωνηθούν τα προβλήματα και οι υστερήσεις,
να κατατεθούν οι προτάσεις των συναρμοδίων
και να σχεδιαστεί το μοντέλο της δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης πάνω στα πραγματικά δεδομένα για την επόμενη εικοσαετία. Η
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι
εθνικό ζήτημα και αποτελεί πατριωτικό καθήκον όλων μας.
Με την ευκαιρία της λήξης της αντιπυρικής περιόδου, η ΕΑΠΣ εκφράζει τις ευχαριστίες της;
• στους συναδέλφους των ΕΔ, των ΣΑ και το
προσωπικό των υπόλοιπων δημόσιων υπηρεσιών που συνέδραμαν στις μάχες σε όλα τα
πύρινα μέτωπα.
• στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης όλων
των βαθμίδων που βοήθησαν στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους τον αντιπυρικό αγώνα.
• στους Εθελοντές Πυροσβέστες – ενεργούς
πολίτες, που ειδικά την σκληρή αυτή μνημονιακή περίοδο, βρέθηκαν δίπλα μας, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ακόμα ισχυρή κοινωνική
αλληλεγγύη στον τόπο.
• στους πολίτες που στα πεδία των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, με την καλή τους κουβέντα και ένα «ποτήρι νερό» ή και παραπάνω,
εμψύχωσαν τους συναδέλφους.
Η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώθηκε, αλλά
η μεγάλη επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών της χώρας συνεχίζεται
24 ώρες το 24ωρο. Οι Έλληνες Πυροσβέστες
κάνουν το καθήκον τους και αναμένουν απλά
από την Πολιτεία να κάνει το δικό της, επιλύοντας τα προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

πλεόνασμα - αναδρομικά - αποφάσεις του ΣτΕ

Στις 14 Νοεμβρίου, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του κ. Πρωθυπουργού για τη διανομή του
κοινωνικού μερίσματος του 2017, τα σωματεία
αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών,
από κοινού συνέταξαν κοινή επιστολή και απέστειλαν τη διαμαρτυρία τους στον κ. Τσίπρα.:
Προς: Τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης,
Σας ακούσαμε χθες να εξαγγέλλετε τις αποφάσεις σας για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, ύψους 1,4 δισ. Ευρώ, στους πολίτες
που το έχουν περισσότερο ανάγκη, θεωρώντας μάλιστα ότι είναι δίκαιο να στηριχθεί ο
λαϊκός κόσμος, ο κόσμος που αγωνίζεται για
αξιοπρέπεια και προκοπή, όπως σεις ο ίδιος
είπατε.
Επιτρέψτε μας, ωστόσο, χωρίς να θέλουμε να
αντιδικήσουμε μαζί σας, διαχωρίζοντας το «λαϊκό κόσμο» και τις ανάγκες του σε κατηγορίες,
να σας υπενθυμίσουμε ότι εδώ και δυόμισι χρόνια, η Κυβέρνησή σας αρνείται πεισματικά να
ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα των ενστόλων
για την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν
υποστεί με τα Μνημόνια, παρά το γεγονός ότι
το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, δυο φορές έχει αποφανθεί τελεσιδίκως περί τούτου.
Όχι μόνο δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως προς
τις αποφάσεις του ΣτΕ για την επαναφορά του
ειδικού μισθολογίου των ενστόλων στα επίπεδα του 2012, αλλά με τις νέες μισθολογικές
διατάξεις που ψηφίστηκαν δήθεν για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων, προωθείται νέα σφαγή μισθών και συντάξεων. Και
πώς είναι δε δυνατόν οι δικαστικές αποφάσεις

να εκτελούνται αλλά καρτ από την Κυβέρνησή
σας και να μην περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες σας, ούτε καν η επιστροφή του υπολοίπου
50% για τα έτη 2012-2016, όπως επιτάσσει το
Συμβούλιο της Επικρατείας;
Από την πλευρά μας αναδείξαμε τις στρεβλώσεις, τις οποίες αναγνώρισαν άμεσα και οι συνεργάτες σας υπουργοί, πλην όμως έως και
σήμερα, ουδέν έπραξαν για την διόρθωση της
συντελούμενης αδικίας με αποτέλεσμα να εγείρονται πελώρια ερωτηματικά για την ακολουθητέα πολιτική και κυρίως για τις προθέσεις
σας έναντι των ενστόλων. Διότι είναι οξύμωρο από τη μια να εισπράττουμε εμπαιγμό και
απαξία κι από την άλλη να ακούγονται «διθύραμβοι» όποτε υπάρχουν υπηρεσιακές επιτυχίες και μάλιστα υπό επικίνδυνες συνθήκες
εργασίας από ανθρώπους που εργάζονται με
αυταπάρνηση, έτοιμοι να θυσιαστούν για την
πατρίδα και την κοινωνία.
Δυστυχώς, με τις χθεσινές σας ανακοινώσεις
επιβεβαιώσατε ότι μας θυμάστε μόνο όταν
εσείς το θεωρείτε σκόπιμο, αν και η μεγάλη οικογένεια των ενστόλων εξακολουθεί να μένει
με την πικρία που προκαλεί η ασυνέπειά σας.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας καλούμε να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις
σας, λαμβάνοντας αφενός υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη διόρθωση των αδικιών που
έχουν υποστεί όλοι οι ένστολοι, αφετέρου δε
το γεγονός ότι και οι ένστολοι προέρχονται
από τα λαϊκά στρώματα και όχι από την «ελίτ».
Θέλουν κι αυτοί να ζουν και να υπηρετούν το
καθήκον με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια και
όχι να υφίστανται ταπεινωτικές αδικίες είτε να
κατασυκοφαντούνται ωσάν να ήταν οι προνομιούχοι του συστήματος.
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επιδόματα αναπηρίας, κινδύνου
και νυχτερινής αποζημίωσης

Δυστυχώς η αδιαφορία για τα ζητήματα του ένστολου προσωπικού των Σ.Α. δεν έχει τέλος.
Ακόμα και οι οριζόμενες από τελευταίο μνημονιακό μισθολόγιο προβλεπόμενες υπουργικές
αποφάσεις για τα επιδόματα αναπηρίας, κινδύνου, γραφείου, δεν έχουν εκδοθεί, με κίνδυνο
αν δεν εκδοθούν σε ένα μήνα να σταματήσει
η καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση εκδόθηκε
στις 22 Νοεμβρίου η κοινή ανακοίνωση των
Σωματείων ΠΣ – ΕΛΑΣ (αρ. πρωτ.: 500/3/59)
για το εν λόγω θέμα:
Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
κ. Ν. ΤΟΣΚΑ
Κοινοποίηση
1) Αρχηγό ΕΛΑΣ Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ
2) Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο κ. ΚΑΠΕΛΙΟ
3) Γεν. Διευθυντή Οικονομικών & Επιτελικού
Σχεδιασμού Υποστράτηγο κ. Σ. ΠΑΝΟΥΣΗ
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. ΣΤ του άρθρου 127 του Ν.4472/2017
(Α-74), τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου
(πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ,
ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που
χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας
ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάμεων, θα καταβάλλονται μέχρι την 31-12-2017, σύμφωνα με τις
ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος
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που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου.
Με βάση τις ως άνω διατάξεις, το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ανωτέρω επιδομάτων, καθορίζονται
με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι
οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία
ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν.4472/2017, ήτοι έως
την 31-12-2017. Σε περίπτωση δε που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, παύει στο
εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
Β του ως άνω άρθρου και νόμου, το ανώτατο
όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι
όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής
αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών
(2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης,
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε
όπως, στο πλαίσιο άμεσης αντιμετώπισης και
λύσης του ζητήματος, ως θεσμικοί εκπρόσωποι του συνόλου των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα,
διενεργηθεί συνάντηση – σύσκεψη, παρουσία
των αρχηγών των δύο (2) εν λόγω Σωμάτων,
αλλά και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
μας, προκειμένου να ενημερωθούμε επίσημα για τις προθέσεις της Κυβέρνησης επί των
προαναφερόμενων ζητημάτων και κατατεθούν
σχετικές προτάσεις μας.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

συνάντηση με ΣΥΡΙΖΑ για τον προϋπολογισμό
Πραγματοποιήθηκε στις , 23 Νοεμβρίου 2017,
στα Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, συνάντηση, μετά
από αίτημά μας, μεταξύ των Ομοσπονδιών
Σωμάτων Ασφαλείας και των εκπροσώπων
του ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτού κας Γιώτας ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ, κ. Νίκου ΣΚΟΡΙΝΗ, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και κας Πόπης ΡΑΝΤΖΟΥ,
εκπροσώπου του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας για τις μειωμένες πιστώσεις στους
προϋπολογισμούς των Σωμάτων, αλλά και να
κατατεθούν προτάσεις, οι οποίες θα τύχουν
άμεσης επεξεργασίας, τόσο από το προαναφερόμενο πολιτικό κόμμα, όσο και από την
Κυβέρνηση, η οποία στην πλειοψηφία της στελεχώνεται από το προαναφερόμενο κόμμα.
Από την πλευρά των σωματείων, με βάση
τις πιστώσεις των Φορέων και την κάθε μία
κατηγορία δαπάνης, έγινε γνωστό στους παρευρισκόμενους ότι, για άλλη μια χρονιά, δυστυχώς, οι πιστώσεις των Αρχηγείων μας δεν
είναι αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των Υπηρεσιών, αλλά ούτε και στις απαιτήσεις
της κοινωνίας για το σημαντικό κοινωνικό έργο
που προσφέρουν στους πολίτες αυτής της
χώρας. Παράλληλα, τονίστηκε, η μη ύπαρξη
κονδυλίων στους προϋπολογισμούς, τόσο για
την πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του
ΣτΕ, όσο και για τη χορήγηση του υπόλοιπου
50% των αναδρομικών που δικαιούνται όλοι
οι ένστολοι. Τονίστηκε το δύσκολο έργο των
εμπλεκόμενων Σωμάτων στο μεταναστευτικό
– προσφυγικό ζήτημα σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ελλιπή χρηματοδότηση είτε από τα
συναρμόδια Υπουργεία διαχείρισης του προβλήματος, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται περαιτέρω
οι προϋπολογισμοί των Αρχηγείων εις βάρος
άλλων λειτουργικών δαπανών τους.
Επίσης, επισημάνθηκε η έλλειψη πιστώσεων
για την εκπαίδευση των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, δεδομένου ότι το εν λόγω
κονδύλι δεν αποτελεί δαπάνη όπως οι συνηθισμένες, αλλά επένδυση που αφορά το μέλλον

της κοινωνίας μας. Έγινε δε εκτενή αναφορά
στη συσσώρευση δαπανών από προηγούμενα έτη και στη μετακύλιση αυτών υποχρεωτικά
στο νέο προϋπολογισμό των Αρχηγείων, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υλοποίηση του
πολύτιμου έργου τους. Τέλος, έγινε αναφορά
στην επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης των μέσων προστασίας των στελεχών, προμήθειας
ανταλλακτικών και συντήρησης – τεχνικής
υποστήριξης των οχημάτων, αλλά και του σύγχρονου εξοπλισμού συνολικά των Σωμάτων.
Τέλος, αναφορά έγινε και σε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί, κυρίως
διοικητικής και λειτουργικής φύσεως.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά
τους, αφού αναγνώρισαν τα προβλήματα που
υπάρχουν στις πιστώσεις των Σωμάτων μας,
αλλά και το σημαντικό – αποτελεσματικό έργο
που επιτελούν τα στελέχη αυτών, δήλωσαν ότι,
δεδομένου του πλαισίου που βρίσκεται αυτή τη
στιγμή η χώρα, του 3ετούς προγράμματος που
είναι εν εξελίξει και του γεγονότος της έγκρισης
«απ’ έξω» των οικονομικών στοιχείων, σήμερα είναι δύσκολο να μεταβληθούν τα δεδομένα του προϋπολογισμού, αλλά, παρ’ όλα αυτά,
θα υπάρξει μια παρέμβαση εξομάλυνσης από
πλευράς τους, όπου και αν αυτό είναι εφικτό.
Αναφορικά με τα αναδρομικά, ενημέρωσαν ότι
υπήρξε πρόσφατα συνάντηση των εμπλεκομένων Υπουργείων για την εξέταση χορήγησης αυτών, αλλά, επειδή το κόστος χορήγησής
τους ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών, δεν ήταν εφικτό
να χορηγηθούν και συνεπώς δεν υφίστανται
για το επόμενο οικονομικό έτος τέτοιου είδους
πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Σωμάτων.
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Επίσης, τονίστηκε ότι σέβονται τις αποφάσεις
του ΣτΕ και τους ενστόλους, αφού, παρότι η
χώρα βρίσκονταν το 2015 υπό καθεστώς
πτώχευσης, η Κυβέρνηση δεν υπαναχώρησε, όπως σε άλλες περιπτώσεις και χορήγησε
κανονικά τα αναδρομικά που ψήφισε η προ-

ηγούμενη Κυβέρνηση. Τέλος, σε ό,τι αφορά
τον εξοπλισμό των Σωμάτων, γνωρίστηκε ότι
οι προϋπολογισμοί των Φορέων μπορεί να μη
διαθέτουν τα επαρκή κονδύλια, αλλά υπάρχει σχεδιασμός εξασφάλισης μέρους αυτών,
μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

ονόματα γραμμένα με αίμα...
Ονόματα γραμμένα με αίμα, απλών ανθρώπων, ηρώων της καθημερινότητας μας
Όταν υποκλίνεσαι στο Ηρώον των πεσόντων
πυροσβεστών, αποδίδοντας τιμή στην θυσία
τους, νιώθεις το ρίγος να σε διαπερνά, γιατί
πίσω από κάθε όνομα, βλέπεις ένα συνάδελφο, έναν δικό σου άνθρωπο, που εύκολα θα
μπορούσες να είσαι εσύ, ή οποιοσδήποτε της
μεγάλης πυροσβεστικής οικογένειας.
Ήταν χρόνια πριν όταν ως νέος Αξιωματικός,
συνεπικούρησα στην επικήδεια τελετή ενός
από αυτούς, τους “δικούς μας” ανθρώπους
που έχασε τη ζωή του στην εκτέλεση του πυροσβεστικού καθήκοντος. Μια εμπειρία ζωής,
που δυστυχώς επαναλήφθηκε τα επόμενα
χρόνια. Μια εμπειρία ζωής, γιατί είδα πέρα
από το ηρωικό, από το δοξαστικό της στιγμής, όπου με κάθε επισημότητα αποδίδονται
οι τιμές στον εκλιπών συνάδελφο, να υπάρχει
η ανείπωτη θλίψη, των δικών του ανθρώπων,
απλών φτωχών ανθρώπων που βιαίως χάνουν τον δικό τους άνθρωπο, ζώντας τον δικό
τους πλέον δράμα. Στα αυτιά μου ηχεί ακόμα
η φράση οικείου ενός από τους ήρωές μας,”
κάθε φορά που ακούω την μπάντα να παιανίζει, θυμάμαι με συγκλονιστικό τρόπο την μέρα
την εξόδιου ακολουθίας όσα χρόνια και να περάσουν.
Δε θα ξεχάσω παράλληλα ποτέ, την αγωνία
της συζύγου του “δικού μας” ανθρώπου”, μετά
το πέρας των επισήμων τιμητικών στιγμών, για
το πως θα καταφέρει να μεγαλώσει την φτωχή
φαμίλια της και τους καθόλου τιμητικούς εράνους που κάναμε, τα προ του 2007 έτη, για να
ενισχύσουμε μεταξύ μας τις οικογένειες.
Δεν θα ξεχάσω τον γιο του πρώτου καταγεγραμμένου επίσημα ήρωα του ΠΣ Κ. Πούλιου, τον οποίο δεκαετίες μετά, καλέσαμε στην
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πρώτη τελετή Πεσόντων Πυροσβεστών, και
του δώσαμε αντίγραφο από τον υπηρεσιακό
φάκελο του πατέρα του, τον οποίο γνώρισε
ελάχιστα.
Τέτοιες θυμίσεις, ήταν αυτές που με έκαναν
να συνεισφέρω όσο μπορούσα με τον μικρό
θεσμικό μου ρόλο, να βάλω ένα μικρό λιθαράκι, να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε
οι εν ζωή, την επόμενη μέρα της θυσίας. Να
φτιαχτεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας ώστε να
δίνεται άμεσα και όχι με έρανο ένα άμεσο βοήθημα στην οικογένεια, να υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση μέλους της οικογένειας,
και το κυριότερο ως ηθικό χρέος να καθιερωθεί
η Ημέρα Μνήμης ως η συνέχιση της θύμησης
της προσφοράς τους.
Δεν ξέρω αν κάτι από αυτά λειαίνει τον πόνο
της απώλειας από τους οικείους, αλλά είναι το
ελάχιστο χρέος μας απέναντι στους ¨Ήρωες
μας.
Βέβαια το ουσιαστικό στέφανο τιμής, είναι:
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ
ΑΛΛΟ ΝΕΚΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

για κρατήσεις μισθολογίου και ΕΦΚΑ
Συναντήθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου οι Πρόεδροι
των Ομοσπονδιών προκειμένου να εξετάσουν
τις παρενέργειες του νέου μισθολογίου ενόψει
της εφαρμογής του το προσεχές χρονικό διάστημα, καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση
στις κρατήσεις των ασφαλισμένων και τους
τρόπους αντιμετώπισης αυτών.
Είναι πλέον γεγονός ότι, όσα είχαν καταγγελθεί, έγκυρα και έγκαιρα, στην Κυβέρνηση,
αναφορικά με τις επιπτώσεις και εν γένει την
προχειρότητα του νέου μισθολογίου, έρχονται
σήμερα να επαληθευτούν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη
ενημέρωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα από
τους αρμόδιους φορείς διαπιστώνουμε μια
σειρά από νομοσχέδια και τροπολογίες (πολύ
μεταγενέστερα της ψήφισης του νέου μισθολογίου) που ρυθμίζουν θέματα κρατήσεων και
παροχών, εκ των οποίων κάποια ψηφίστηκαν
και άλλα εκκρεμούν ακόμη, καθώς και κοινές
υπουργικές αποφάσεις που αναμένονται να
εκδοθούν πάλι με το ίδιο αντικείμενο.
Επίσης, συζητήθηκε η πρόσφατη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ,
όπου προτάθηκε από πλευράς εκπροσώπου
εργαζομένων Ελληνικής Αστυνομίας η εισαγωγή δώδεκα (12) δόσεων για τις όποιες προκύπτουσες επιπλέον κρατήσεις υπέρ κύριας
σύνταξης από την αναδρομική εφαρμογή του
νέου μισθολογίου αλλά δυστυχώς το θέμα
σκανδαλωδώς αναβλήθηκε για να εξεταστεί
μεταγενέστερα. Οι Ομοσπονδίες, εξετάζοντας
όλες τις παραμέτρους, αποφάσισαν ομόφωνα
την εισαγωγή εκ νέου του εν λόγω θέματος, διευρυμένου πλέον, έτσι ώστε να αφορά όλα τα
Σώματα Ασφαλείας, ήτοι Ελληνική Αστυνομία,
Πυροσβεστικό Σώμα και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Άλλωστε, την καταγγελία
και απόσυρση του νέου μισθολογίου «εκτρώματος», καθώς και τον διάλογο της Κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων,
εμείς ήμασταν που τα ζητούσαμε επιμόνως,
μέσα και έξω από τη Βουλή, εν αντιθέσει με

άλλους «εκπροσώπους» που έδιναν συγχαρητήρια στους εμπνευστές του.
Παράλληλα, τόσο το ως άνω θέμα όσο και μια
σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν τον
ΕΦΚΑ (εύρυθμη λειτουργία επιτροπής, εγκυκλίους αναγνώρισης πραγματικών και διπλών
χρόνων, συνταξιοδοτικές πράξεις κλπ), αποφασίστηκε, το συντομότερο δυνατό, να τεθούν
υπόψη της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να συζητηθούν άμεσοι τρόποι
αντιμετώπισής των.
Αναφορά έγινε και στην ΚΥΑ των κρατήσεων και παροχών που αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ,
με την επισήμανση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες
για την έγκαιρη έκδοσή της, προκειμένου να
μην υπάρχουν ζητήματα με τα προαναφερόμενα θέματα. Συζητήθηκε, επίσης, η πρόσφατη τροπολογία του ΥΠΕΘΑ που ψηφίστηκε και
ρυθμίζει ζητήματα των Μετοχικών Ταμείων
μας (εξουσιοδότηση για την έκδοση ΚΥΑ) και
η εκκρεμής ακόμα νομοθετική ρύθμιση που
τροποποιεί το πλαίσιο κρατήσεων και παροχών του ΤΑΛΣ, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω
εκκρεμότητα ως απαράδεκτη.
Οι Ομοσπονδίες, τέλος, αποφάσισαν, στις
αρχές του επόμενου έτους, τη διευρυμένη συνεδρίαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων,
παρουσία και της Ομοσπονδίας των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΠΟΜΕΝΣ), προκειμένου να συζητηθούν όλα τα φλέγοντα θέματα του Κλάδου
μας και να παρθούν οι δέουσες αποφάσεις.
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όχι στην πλημμύρα των νέων μνημονιακών μέτρων
Οι διαχειριστές του τέταρτου μνημονίου, συνεπείς προς την συνεχιζόμενη πολιτική της υποτέλειας στους δανειστές και τα αρπακτικά των
αγορών ετοιμάζονται να κάνουν νόμο του κράτους, έναν ακόμα προϋπολογισμό λιτότητας
και δυσβάσταχτης φορολόγησης, όπου για μια
ακόμη φορά οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να σηκώσουν τα βάρη των
δημοσίων εσόδων.
Η Κυβέρνηση, για να
κρύψει την αντιλαϊκή πολιτική της, προσπαθεί
να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και
να τους παραπλανήσει, ανακοινώνοντας μέρισμα 700.000.000 ευρώ, τη στιγμή που έχει
αποφασίσει και υλοποιεί με το 3ο και το 4ο
μνημόνιο μέτρα 17 δις ευρώ.
Ήδη, πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού
για το 2018 (κατάργηση ΕΚΑΣ, αύξηση του
ΦΠΑ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή κοινωνικών επιδομάτων κτλ) έχει ψηφίσει με τον Ν.4442/2017 (τέταρτο μνημόνιο) τη
μείωση του αφορολόγητου από 9.545 ευρώ
στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται αφαίμαξη
ενός μισθού ετησίως και με τον Ν.4387/2016
περικόπτει τις κύριες και επικουρικές συντά-

ξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους
ασφαλισμένους. Η προσωπική διαφορά των
παλιών συνταξιούχων – περίπου 3.000.000
συνταξιούχοι – περικόπτεται από 01/01/2019
και η μείωση των συντάξεων θα φτάσει μέχρι
350 ευρώ το μήνα.
Με ανακοίνωσή της η ΕΑΠΣ κάλεσε τα μέλη
της να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση της
ΑΔΕΔΥ της 14 Δεκεμβρίου για κοινή διεκδίκηση :
• Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό (Ν.4387/2016).
• Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας.
• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά. Μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων – μέσω του ΑΣΕΠ –
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με
γενναία μοριοδότηση της προϋπηρεσίας.
• Κανένας πλειστηριασμός, για την πρώτη κατοικία, για τους εργαζόμενους που αδυνατούν
να πληρώσουν.
• Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και
η καταλήστευση του εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
• Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο.

συνάντηση με το ΠΑΜΕ
Στις 14 Νοέμβρη, πραγματοποιήθηκε, συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας του
ΠΑΜΕ και εκπροσώπων του ΔΣ την ΕΑΠΣ,
της ΠΟΕΥΠΣ και ΠΟΠΥΣYΠ. Στη συνάντηση
συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που
απασχολούν τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Από την πλευρά του ΠΑΜΕ τονίστηκε η ανάγκη για τα προβλήματα αυτά να ασχοληθούν,
να τα προβάλουν και να διεκδικήσουν λύσεις,
μαζί με τους πυροσβέστες, τα εργατικά κέντρα,
τα συνδικάτα.
Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε να σταλεί κείμενο προς όλες τις συνδικαλιστικές ορ-
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γανώσεις των εργαζομένων με το περιεχόμενο
των αιτημάτων και να πραγματοποιηθούν συναντήσεις κατά περιοχή, καθώς και να γίνουν
παρεμβάσεις προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία και να επιδιωχθεί η έκφραση αλληλεγγύης από συνδικάτα άλλων χωρών.
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αξιοποίηση μεθόδων γεωπληροφορικής
O συνάδελφος Αξιωματικός, Βασίλειος Κατσιάδας, στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών του
σπουδών με τίτλο “Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικού
Περιβάλλοντος” στο Τμήμα Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπόνησε τη μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο “Αξιοποίηση μεθόδων
Γεωπληροφορικής για την συλλογή και αξιολόγηση των φαινομένων δασικών πυρκαγιών και
σεισμικών παρατηρήσεων”.
Στην μεταπτυχιακή του διατριβή μελετά την
περιοχή της Αττικής αναφορικά με την έκθεσή
της στους κινδύνους από σεισμικό γεγονός και
την εκδήλωση πυρκαγιάς.
Με την βοήθεια της Γεωπληροφορικής και ειδικότερα του λογισμικού ArcGIS γίνεται η επεξεργασία, ανάλυση και τελικώς η αξιολόγηση
των παραμέτρων που επηρεάζουν αυτά τα εν
δυνάμει καταστροφικά φαινόμενα. Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και ερμηνεία των φαινομένων, αντλήθηκαν δεδομένα και μεθοδολογίες από την διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με
την κατασκευή χαρτών τόσο για τους σεισμούς
όσο κα για της δασικές πυρκαγιές.
Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής είναι η
παραγωγή χαρτών, με την βοήθεια του λογισμικού αυτού και χρησιμοποιώντας της ευρείες δυνατότητές του, που να υποδεικνύουν με
απλότητα και σαφήνεια πόσο, από τι και σε
ποιον βαθμό απειλείται κάθε περιοχή της Αττικής.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά προτείνονται
στοχευμένες ενέργειες που ενδεχομένως να

βοηθήσουν στην πρόληψη καταστροφικών
επιπτώσεων από την εκδήλωση τους.
Αξιοσημείωτο είναι το ότι η συγκεκριμένη εργασία η οποία ολοκληρώθηκε και παρουσιάσθηκε τον Ιούνιο του 2017, στο κομμάτι του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς ανέδειξε την περιοχή
της Β.Α. Αττικής ως αυτή με τον μεγαλύτερο
κίνδυνο για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς,
πράγμα το οποίο δυστυχώς επαληθεύθηκε τον
Αύγουστο του ίδιου έτους με την πυρκαγιά του
Καλάμου.
Ο συνάδελφος έδωσε την άδεια δημοσίευσης
της εργασίας του, στους επικοινωνιακούς κόμβους της ΕΑΠΣ και η εργασία ως e-book είναι αναρτημένη στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της
ΕΑΠΣ.

παραδεχθείτε την αποτυχία σας στο νέο μισθολόγιο
Μπείτε σε ειλικρινή διάλογο με τους εργαζόμενους
Στις 19 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση των Σωμάτων Ασφαλείας, με
αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες μισθο-

λογικές εξελίξεις και ειδικότερα τη χορήγηση
μισθολογικών ωριμάνσεων χωρίς την ύπαρξη
νομοθετικού πλαισίου, καθώς και τη μεθόδευση αλλαγής του χρόνου έναρξης των νέων μισθολογικών διατάξεων (Ν.4472/2017).
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Το συνδικαλιστικό κίνημα, συνεκτιμώντας τα
μέχρι τώρα γεγονότα, αλλά και τα έγγραφα
που έχουν διαρρεύσει από το ΥΠΕΘΑ, κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι, από πλευράς της Κυβέρνησης, υπάρχει άνιση μισθολογική μεταχείριση, τόσο μεταξύ στελεχών των
Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και μεταξύ στελεχών των τριών (3)
Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Απορίας
άξιο βέβαια είναι, πώς δόθηκαν οι προαναφερόμενες μισθολογικές ωριμάνσεις, όταν το
νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει και οι διατάξεις είναι κοινές για όλα τα στελέχη;
Παράλληλα, για άλλη μια φορά, διαπιστώθηκε
το ανεφάρμοστο του νέου μισθολογίου, αυτό
που οι Ομοσπονδίες μας πρώτες είχαν καταγγείλει, εντός και εκτός Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισής του, αφού
την 14-12-2017 κατατέθηκε τροπολογία από
την Κυβέρνηση με την οποία παρατείνονται οι
προθεσμίες εφαρμογής αυτού, αναφορικά με
τις διατάξεις που σχετίζονται με τα επιδόματα
αναπηρίας και κινδύνου. Αλήθεια, πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη σύνταξη και την
έκδοση μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης;
Όλες οι παραπάνω ενέργειες, δημιουργούν
πολλά ερωτήματα που θέλουν απαντήσεις και
όχι στρουθοκαμηλισμούς! Θυμίζοντας ότι, το

νέο μισθολόγιο είναι προϊόν μη δημοκρατικών
διαδικασιών, αφού ουδέποτε εισήχθη σε δημόσια διαβούλευση, αλλά κατατέθηκε στη Βουλή
των Ελλήνων με τη μορφή του επείγοντος, σε
νομοθέτημα που περιελάμβανε και άλλες επονείδιστες διατάξεις για το κοινωνικό σύνολο,
όπως η περικοπή της προσωπικής διαφοράς
στους συνταξιούχους, η μείωση του αφορολόγητου, κ.λπ.
Με κοινή ανακοίνωση τα σωματεία καλούν την
Κυβέρνηση, έστω και τώρα, να αποσύρει το
νέο μισθολόγιο και να μπει σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τις αποδοχές τους λαμβάνοντας υπόψη της τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για
την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του
2012.

το πρόσωπο του πυρομαχητή
Από το 1930, οι Έλληνες Πυροσβέστες σήκωσαν στους ώμους τους την προστασία της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών από
τους κινδύνους της πυρκαγιάς και των υπολοίπων καταστροφών που στοχεύουν την πολιτική προστασία της πατρίδας μας.
Άνθρωποι, απλοί που καθημερινά κατά την
εκτέλεση του καθήκοντός τους, ισορροπούν
ανάμεσα στην ζωή και την απώλειά της. Δημόσιοι λειτουργοί που έχουν μόνο δύο επιλογές στις μάχες τους με την καταστροφή και τον
όλεθρο. Ή θα νικήσουν ή θα γίνουν ήρωες.
Η ΕΑΠΣ με την ευκαιρία του εορτασμού των
Αγίων Τριών Παίδων, των Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος, ανασύρει με ευλάβεια
στιγμές των Πυρομαχητών, των Ελλήνων Πυ-
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ροσβεστών σε ένα μικρό επετειακό βίντεο.
Το βίντεο είναι αναρτημένο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

συνάντηση ομοσπονδιών με τα πολιτικά κόμματα
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών
κομμάτων σύμφωνα με τις αποφάσεις των
προέδρων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων
Ασφαλείας, στις 19 Δεκέμβρη, πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων συναντήσεις
διαδοχικά με τη Νέα Δημοκρατία, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και το
ΚΚΕ προκειμένου να θέσουμε υπόψη τους τις
μονομερείς ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής
Αμύνης, που για μια ακόμα φορά διαχωρίζει
τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας
από τους στρατιωτικούς, παραβιάζοντας την
ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση των μισθολογικών ωριμάνσεων για το 2017.
Ειδικότερα κατά τη συνάντηση με το κόμμα της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ενημερώθηκε ο
Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος,
οι βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Τραγάκης, Κων/νος
Γκιουλέκας και Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ στη
Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
ενημερώθηκε ο βουλευτής κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και στο ΚΚΕ ο κ. Χρήστος Κατσιώτης.
Σε όλους τους συνομιλητές μας εξηγήσαμε τη
διαφορετική μεταχείριση και εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου και μάλιστα με μη σύννομο
τρόπο με αποτέλεσμα να εγείρονται ερωτηματικά για την ακολουθητέα τακτική αφενός, αφετέρου δε για τη διάθεση του συγκεκριμένου
κονδυλίου εκτός προϋπολογισμού και απ’ ότι
φαίνεται με τη σιωπηρή ανοχή του Υπουργείου
Οικονομικών.
Για τη νέα αυτή εξέλιξη εκφράσαμε την διαμαρτυρία μας και τονίσαμε ότι απαιτούμε από τους
αρμόδιους υπουργούς πειστικές απαντήσεις
και κυρίως να υιοθετήσουν το αίτημά μας για
απόσυρση του μισθολογίου και έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση με στόχο τη σύνταξη
ενός δίκαιου και βιώσιμου νόμου που θα λαμβάνει υπόψη του και τις τελεσίδικες αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας με ισότιμη και
όχι επιλεκτική μεταχείριση του συνόλων των
ενστόλων.

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων
συμμερίστηκαν το δίκαιο του αιτήματός μας
δηλώνοντας από την πλευρά τους ότι μέσω
του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα αναδείξουν
τις ευθύνες της Κυβέρνησης και θα ζητήσουν
από τους αρμόδιους Υπουργούς να πάψουν
να απαξιώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα
Σώματα Ασφαλείας αντιμετωπίζοντας όσους
αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο Σωμάτων
Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα
με τις συνταγματικές επιταγές και όχι κατά το
δοκούν, εξυπηρετώντας μικροπολιτικά και μικροκομματικά συμφέροντα.
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η στρεβλή εφαρμογή του στρεβλού μισθολογίου
Ελπίζουμε ως αθεράπευτα Πυροσβέστες
στην Θεία Χάρη και Θεία Φώτιση.
Η ανάρτηση των αναλυτικών σημειωμάτων
αποδοχών με βάση το ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΕΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ αποτύπωσε τις καταγγελίες μας
για την μνημονιακή του προέλευση και για τη
συνέπεια του στα κελεύσματα των δανειστών
και των αριθμολάγνων επιτρόπων των αγορών που στην ουσία διοικούν την πατρίδα μας
τα τελευταία χρόνια.
Το νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο των ενστόλων πλέον αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο το
δίκιο μας, όταν ζητούσαμε με αντιδράσεις και
κινητοποιήσεις, εντός και εκτός Βουλής, από
την πρώτη μέρα κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου, την απόσυρση και διαβούλευση με
τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Τα αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας δείχνουν πως δεν κινδυνολογούσαμε και ξεγυμνώνουν τα παπαγαλάκια και τους συνοδοιπόρους που καθησύχαζαν για τις «μηδενικές
μειώσεις». Τα πλέον χαρακτηριστικά του στρεβλού νέου μισθολογίου αποτελεί:
1. Η «προσωπική διαφορά» που όσοι συνάδελφοι έχουν σχετικό ποσό στο συγκεκριμένο
«κουτάκι», αποκτούν ένα ποσό στο μισθό τους
«διακινδυνευμένης συνέχειας», το οποίο δεν
υπολογίζεται ως συντάξιμη αποδοχή και βέβαια υποθηκεύει την οποιαδήποτε ωρίμανση
των επομένων ετών.
2. Η πραγματική μείωση των καθαρών αποδοχών, μέσω της πλαγίας, με αύξηση των κρατήσεων και ενδεικτικά αναφέρουμε:
Αξιωματικός με μισθολογικό κλιμάκιο Α-11,
είδε στο σημείωμα του την «μηδενική μείωση» να ανέρχεται στα 107,1 ευρώ, αφού όλες
οι κρατήσεις του αυξήθηκαν και συγκεκριμένα
του παρακρατήθηκαν παρακάτω:
• 30,87 ευρώ για σύνταξη
• 4,48 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη
• 13,61 ευρώ για το ΤΑΥΠΣ
• 26,69 ευρώ για το ΜΤΠΥ
• 28,20 ευρώ για τα ΤΠΔΥ
• Ο3,07 ευρώ για το ΤΕΑΥΠΣ
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Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι για τον
πρώτο μη «μνημονιακό» έτος του 2018, ο συγκεκριμένος συνάδελφος, θα απωλέσει άλλα
98,34 ευρώ το μήνα, που είναι η μηνιαία αποκατάσταση (50%) λόγω της απόφασης του
ΣτΕ, το οποίο υπόλοιπό της η Κυβέρνηση κάνει τον «Αλέκο».
Στην πρώτη αυτή επίσης εφαρμογή του νέου
μισθολογίου – φτωχολογίου, αγνοούνται:
• Το επίδομα παραμεθορίου για τους συναδέλφους που εκτελούν υπηρεσία σε Έβρο, Λέσβο,
Χίο, Σάμο, Δωδεκάνησα, Σαμοθράκη.
• Οι προσαυξήσεις στο επίδομα ιδιαιτέρων
συνθηκών, στους συναδέλφους που είναι διαζευγμένοι και έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν
τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής
Εννοείται ότι στο «γνωστό πλέον χρόνο χελώνας» αναμένεται σχετική ΚΥΑ, που να καθορίσει, όπως προβλέπεται την νυχτερινή αμοιβή,
το επίδομα κινδύνου, τα επιδόματα αναπηρίας
και γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία.
Εννοείται ότι στο «γνωστό πλέον χρόνο χελώνας» αναμένεται και το σχετικό ΠΔ που όπως
προβλέπεται θα επαναρρυθμίσει τα
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δικαιούμενα ποσά αποζημίωσης για μετακινήσεις και εκτός έδρας.
Εννοείται ότι «γνωστό πλέον χρόνο χελώνας»
αναμένεται σχετική ΚΥΑ που να καθορίσει
όπως προβλέπεται η αποζημίωση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και βέβαια
να αποκατασταθεί η αδικία που συντελέσθηκε
με την εξαίρεση των Δοκίμων των Σχολών του
ΠΣ από το δικαίωμα σε νυχτερινή αποζημίωση
και εργασία πέρα του πενθημέρου.
Τα παραπάνω καταγγέλθηκαν στην πολιτική
ηγεσία του ΠΣ με ανακοίνωση στις 26 Δεκέμβριου, η οποία κατέληγε: «Λίγες μέρες πριν το
καλωσόρισμα του νέου χρόνου, καλούμε την
πολιτική ηγεσία έστω και την τελευταία στιγμή
να συνεισφέρει τουλάχιστον στην υστεροφημία της ως προς την ιστορία ένα ψήγμα ειλι-

κρινούς και αποτελεσματικού ενδιαφέροντος
επιλύοντας τα παραπάνω».

αναίτια επίθεση κατά του συνδικαλισμού

Στις 27 Δεκεμβρίου, προς έκπληξή μας είδαμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αντί να δίνει
εξηγήσεις για τα λάθη, τις παρατυπίες και τις
στρεβλώσεις του νέου μισθολογίου, να επιτίθεται κατά του Συνδικαλιστικού Κινήματος.
Μια αναίτια επίθεση, όταν από την πρώτη
στιγμή είχαμε καταγγείλει, τόσο εντός της Βουλής, όσο και εκτός αυτής, όλα όσα σήμερα και
με επτά (7) μήνες καθυστέρησης διαπιστώνονται και εκφράζονται δημόσια από τον αρμόδιο
Στρατηγό των οικονομικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Θυμίζουμε στον κ. Υπουργό, ότι στον ίδιο ως
άνω Στρατηγό που σήμερα παραδέχεται τις
στρεβλώσεις του μισθολογίου, εσείς δίνατε
από τα έδρανα της Βουλής συγχαρητήρια και
σήμερα σας φταίνε τα άλλα Υπουργεία που
είναι ανεπαρκή (κατά τη δήλωσή σας) και το
συνδικαλιστικό μας κίνημα που δήθεν δεν επέτρεψε να ψηφίσετε τροπολογία για την ανα-

δρομικότητα των κρατήσεων. Αλήθεια, ποιος
ψήφισε το νέο μισθολόγιο με αναδρομική
εφαρμογή από 01-01-2017, το συνδικαλιστικό
κίνημα ή η συγκυβέρνηση σας;
Πραγματικά λυπούμαστε. Προσπαθείτε εντέχνως να κρύψετε την αδυναμία αποδοχής ενός
λάθους μισθολογίου που η συγκυβέρνησή σας
δημιούργησε, ρίχνοντας ευθύνες εκεί που δεν
υπάρχουν, ενώ ξεχνάτε τα όσα λέγατε προεκλογικά για τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Τέλος, καλούμε την Κυβέρνηση, έστω και μετά
την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, να το
αποσύρει και να μπει σε ουσιαστικό διάλογο
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για
τις αποδοχές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις
αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012.
Καλή Χρονιά σε όλο τον κόσμο και φώτιση
πρωτίστως σε όσους κυβερνούν τον τόπο!!
Οι Πρόεδροι
ΠΟΑΣΥ - ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
ΠΟΑΞΙΑ - ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
ΠΟΕΥΠΣ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
ΠΟΕΠΛΣ - ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος
ΕΑΠΣ - ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης
ΠΕΑΛΣ - ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σπυρίδων
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ονοματοδοσία εκπαιδευτικών σειρών
«Η ιστορική μνήμη αναπόσπαστο κομμάτι
της πυροσβεστικής εκπαίδευσης»
Η ΕΑΠΣ στα τέλη Σεπτεμβρίου, είχε υποβάλλει στον κ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, σχετική πρόταση για την ονοματοδοσία
των εκπαιδευτικών σειρών των Σχολών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από τα ονόματα
των πεσόντων Ηρώων του Πυροσβεστικού
Σώματος, καθώς και στελέχη του πυροσβεστικού οργανισμού που λόγω θέσης, καθηκόντων, δράσης, ή προσφοράς, σηματοδότησαν
την ιστορική πορεία του Πυροσβεστικού Σώματος.
Με ιδιαίτερη χαρά, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Ακαδημία, λίγες μέρες πριν την
εκπνοή του 2017, με απόφαση του Εκπαιδευτικού της Συμβουλίου, ξεκίνησε την υλοποίηση
της πρόταση της ΕΑΠΣ από την Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών, δίνοντας
• στην 43η Ε.Σ. το όνομα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ (ΔΟΚ ΑΝΘΓΟΣ),
• στη 44η Ε.Σ. το όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ (ΔΟΚ.ΠΥΡΣΤΗΣ),
• στη 45η Ε.Σ. το όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΥΡΣΤΗΣ)
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• στη 46η Ε.Σ., το όνομα ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΟΚ. ΤΕΧΝΙΤΗΣ),
ονόματα συναδέλφων Ηρώων που έχασαν τη
ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Με νεότερη παρέμβαση της ΕΑΠΣ στις 29 Δεκεμβρίου, εκφράστηκε η ικανοποίηση της και
ζητήθηκε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και
στις εκπαιδευτικές σειρές των υπολοίπων Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Παράλληλα για την περαιτέρω ενίσχυση της
ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της θυσίας
των αλησμόνητων συναδέλφων, προτάθηκε
η καθιέρωση ειδικής αφιερωματικής τελετής –
μνήμης για τον καθένα ξεχωριστά Ήρωά μας,
του οποίου το όνομα δίνεται και την έκδοση ειδικού αναμνηστικού μεταλλίου.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε στην παρέμβαση: «Η διαφύλαξη της πυροσβεστικής
ιστορικής μνήμης πέρα από ηθική υποχρέωση των υπηρετούντων στο Πυροσβεστικό Σώμα, δείχνει προς όλες τις κατευθύνσεις την σημαίνουσα προσφορά του στην
ελληνική κοινωνία, ως μια από τις κρατικές
υπηρεσίες που πράττει υπό τις πλέον δύσκολες συνθήκες το καθήκον του».
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σύστημα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Η ΕΑΠΣ, κυρίως μέσω της συμμετοχής της
στην FEU, παρακολουθεί τα τεκταινόμενα των
ευρωπαϊκών εξελίξεων αναφορικά με πολιτική
και τη διαχείριση μεγάλων καταστροφών. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια, έχει επισημάνει
με κάθε ευκαιρία τους προβληματισμούς της
για το συνολικό σύστημα διαχείρισης καταστροφών στην πατρίδα μας, υπό το βάρος
των κλιματικών αλλαγών, της μεγιστοποίησης
των απειλών και της τρωτότητας της καθημερινότητας. Η σφοδρότητα των καταστροφών
στέλνει το επιτακτικό σήμα κινδύνου για αναθεώρηση των υφιστάμενων δομών πολιτικής
προστασίας τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προς αυτή την κατεύθυνση, στα πλαίσια του
συνεδρίου της FEU που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα, διοργανώθηκε μαζί με την Περιφέρεια Αττικής ημερίδα για την πολιτική προστασία, όπου ανοίχθηκε ο δημόσιος διάλογος
και προβληματισμός για το «καυτό αυτό ζήτημα».
Χαρακτηριστική ήταν η επισήμανση της Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένας Δούρου στην
ημερίδα ότι: «Παράλληλα έχουμε εγκαίρως καταθέσει, στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου
για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις του καλλικρατικού και του συνταγματικού πλαισίου, συγκεκριμένες προτάσεις για να μπει τέλος στις
αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων ανά δράση
και ρόλων μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων, είτε πρόκειται για την κεντρική
διοίκηση είτε για τους ΟΤΑ».

Στο ίδιο μήκος και η επισήμανση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ι. Καπάκη
στην ίδια ημερίδα: «Το σύστημα πολιτικής προστασίας για τη χώρα μας προφανώς χρειάζεται
βελτιώσεις, πάντα είναι ζητούμενο, όπως και
σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές προστασίες,
να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο
σύστημα που θα απαντά σε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά θα έχει και ξεκάθαρες λειτουργίες για το ποιος κάνει τι, πότε, πώς και γιατί».
Λίγες μέρες αργότερα είδε το φως, (23-112017) η ανακοίνωση της ΕΕ για την πρωτοβουλία του Προέδρου, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, για
μια «Ευρώπη που προστατεύει», ένα σχέδιο
για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει
στο περιθώριο όταν τα κράτη μέλη μας πλήττονται από φυσικές καταστροφές και χρειάζονται βοήθεια. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν
είναι απρόσβλητη από φυσικές καταστροφές
οι οποίες δυστυχώς αποτελούν πλέον συνήθη κατάσταση. Σε περιπτώσεις καταστροφών,
θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει κάτι
περισσότερο από τα συλλυπητήριά της. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος αλληλεγγύης και πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από
ό, τι στο παρελθόν, και ταχύτεροι στην παροχή
βοήθειας προς τα κράτη μέλη μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου».
Στο ίδιο πνεύμα και η δήλωση του Χρήστου
Στυλιανίδη, επίτροπου αρμόδιου για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων. «Οι τραγωδίες που προκλήθηκαν πέρυσι
το καλοκαίρι και τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι το υφιστάμενο σύστημα αντιμετώπισης
καταστροφών έχει φτάσει στα όριά του με τον
εθελοντικό χαρακτήρα του. Οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζουμε έχουν εξελιχθεί και πρέπει
να εξελιχθούμε και εμείς. Είναι ζήτημα αλληλεγγύης και επιμερισμού ευθυνών σε όλα τα
επίπεδα. Αυτό ακριβώς προσδοκούν οι Ευρωπαίοι πολίτες από εμάς και ζητώ σήμερα από
τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό
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Κοινοβούλιο να στηρίξουν την πρόταση αυτή».
Το σχέδιο της ΕΕ επικεντρώνεται σε δύο συμπληρωματικά επίπεδα δράσης, με στόχο :
• μια αποτελεσματικότερη συλλογική αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• τη βελτίωση των ικανοτήτων πρόληψης και
ετοιμότητας:
• Ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων αντίδρασης: rescEU
– Θα θεσπιστούν εφεδρικοί πόροι πολιτικής
προστασίας για την ενωσιακή αντίδραση πολιτικής προστασίας με σκοπό την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση
καταστροφών, σε περιπτώσεις που η εθνική
ικανότητα αποδεικνύεται ανεπαρκής. Οι ικανότητες rescEU θα συμπεριλάβουν μέσα, όπως
πυροσβεστικά αεροσκάφη και εξοπλισμό
άντλησης υδάτων, τα οποία θα συμπληρώνουν τις εθνικές ικανότητες. Όλες οι δαπάνες
και οι ικανότητες rescEU θα καλύπτονται πλήρως από ενωσιακή χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή θα διατηρεί τον
επιχειρησιακό έλεγχο των εν λόγω μέσων και
θα αποφασίζει για την ανάπτυξή τους.
– Παράλληλα, η Επιτροπή θα βοηθά τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές ικανότητές
τους, με τη χρηματοδότηση του κόστους προσαρμογής, αποκατάστασης, μεταφοράς και
λειτουργίας των υφιστάμενων πόρων – ενώ
επί του παρόντος καλύπτεται μόνο το κόστος
μεταφοράς. Τα μέσα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας κοινής δεξαμενής πόρων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο

πλαίσιο της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής
προστασίας, και θα καθίστανται διαθέσιμα σε
περίπτωση καταστροφών.
Ενίσχυση της πρόληψης των καταστροφών
και της ετοιμότητας
– Με τη σημερινή πρόταση, τα κράτη μέλη θα
κληθούν να κοινοποιούν τις εθνικές τους στρατηγικές πρόληψης και ετοιμότητας, προκειμένου να εντοπίζουν συλλογικά και να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κενά.
– Η πρόταση ενισχύει τη συνεργασία και τη
συνοχή με τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ σε
θέματα πρόληψης και ετοιμότητας. Σε αυτές
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία, το Ταμείο Αλληλεγγύης, η
περιβαλλοντική νομοθεσία (π.χ. τα σχέδια διαχείρισης των πλημμυρών και οι λύσεις που
βασίζονται στο οικοσύστημα), η έρευνα και
καινοτομία, καθώς και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών
κατά της υγείας, και άλλες.
Τέλος, με την πρόταση εξορθολογίζονται και
απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται
για την ανάπτυξη σωστικής βοήθειας.
Η πρωτοβουλία της ΕΕ είναι το αντανακλαστικό σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον
κινδύνων που απειλούν την πολιτική προστασία. Η ΕΑΠΣ θα επισημάνει για άλλη μια φορά
την αναγκαιότητα της επίδειξης των ίδιων
αντανακλαστικών από την Ελληνική Πολιτεία..

καλή χρονιά με το πενάκι του Σπύρου Μουρατίδη
Παραμονή του 2018 με οδηγό, την γραφίδα και
τα σκίτσα του Αντιστράτηγου ΠΣ ε.α. Σπύρου
Μουρατίδη, εκδόθηκε το εορταστικό e-book
της ΕΑΠΣ για να θυμηθούμε την «ιστορία της
χρονιάς» που μπαίνει στο ντουλαπάκι με τις
ενθυμήσεις.
Με τα σκίτσα του χαρμολυπούμεθα, κρατώντας στο τέλος όμως, το χαμόγελο για να χαλάσουμε τη «σούπα» σε αυτούς που θέλουν
τη ζωή μας θλιβερή. Στην ρωγμή του χρόνου,
εκεί που το ένα έτος δίνει τη σκυτάλη στο άλλο,
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συνήθως γίνεται «ταμείο» ευτυχίας και επιτυχίας. Προσθέτουμε αυτά που μας χαροποίησαν, αφαιρούμε αυτά που μας πλήγωσαν, μας
πόνεσαν και το υπόλοιπο είναι η μαγιά για να
πορευτούμε στη νέα χρονιά.
Αυτή η μαγιά είναι η αισιόδοξη δύναμη της ζωή
μας κι όπως έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης: «Ε
κακομοίρη άνθρωπε, μπορείς να μετακινήσεις
βουνά, να κάμεις θάματα, κι εσύ να βουλιάζεις
στην κοπριά, στην τεμπελιά και στην απιστία!
Θεό έχεις μέσα σου, Θεό κουβαλάς και δεν
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το ξέρεις - το μαθαίνεις μονάχα την ώρα που
πεθαίνεις, μα ‘ναι πολύ αργά. Ας ανασκουμπωθούμε εμείς που το ξέρουμε, ας σύρουμε
μπορεί να μας ακούσουν!».
Στο e-Book επαναλαμβάνεται η εικαστική συνάντηση του Σπύρο Μουρατίδη, όπου στις ζωντανές και ομιλούσες μορφές από τα σκίτσα
του, συμπληρώνονται μικρά κείμενα του Προέδρου της ΕΑΠΣ, ως ταπεινοί υπότιτλοι λόγου.
Ο στρατηγός, χρόνια τώρα παραχωρεί στην
ΕΑΠΣ, ελεύθερα τα σκίτσα του, για να ντύνονται τα κείμενα, για εξώφυλλο στο περιοδικό,
πανό στις διαμαρτυρίες, ευχές της ένωσής.
Και σε αυτή την έκδοση, χρησιμοποιήθηκαν τα
σκίτσα του, για να γίνει focus, στις στιγμές του
2017.
Έτσι για να αποχαιρετίσουμε τον έβδομο μνημονιακό χρόνο που στοίχειωσε τη ζωή μας και
εξαθλίωσε την πατρίδα μας και τον λαό της.

Το e-book βρίσκεται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
της ΕΑΠΣ.

τα επισκευαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών
Και τα επισκευαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην πολιτική επιβράβευσης.
Μετά από τις παρεμβάσεις των σωματείων
των εργαζομένων ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, ανταποκρίθηκε
και αποφάσισε την ένταξη στην πολιτική επιβράβευσης και των μη ενυπόθηκων δανείων
μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων. Δανείων,
που πολλοί συνάδελφοι έχουν λάβει και εξαιρούνταν από την παραπάνω ρύθμιση. Συγκεκριμένα το εν λόγω Ταμείο, είχε αποφασίσει να
επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων με μείωση του επιτοκίου 1%
μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου των
δανείων.
Μετά τις παρεμβάσεις, το Ταμείο με την 3626/7
ενέκρινε την ένταξη στην πολιτική της επιβράβευσης και τους συνεπείς δανειολήπτες με μη
ενυπόθηκα δάνεια μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων. Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου
θα αφορά την επιστροφή των τόκων που κατεβλήθησαν κατά το α΄εξάμηνο του 2017, ποσό
που αντιστοιχεί σε μεσοσταθμική μείωση του

επιτοκίου κατά 1%.
Όπως ενημερώνει με σχετικό έγγραφο το Ταμείο, προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία
πίστωσης των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους, οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες θα
πρέπει να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Π. & Δανείων www.tpd.gr και μέσω
της πύλης e-services να καταχωρήσουν τους
ΙΒΑΝ των τραπεζικών τους λογαριασμών.
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τακτικό συνέδριο FEU 02/2017 - Αθήνα
Ο Πρόεδρος της FEU, Addiers Chris ευχαρίστησε την ΕΑΠΣ για την φιλοξενία και επεσήμανε πόσο σημαντική είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών από τα στελέχη της
Πυροσβεστικής των ευρωπαϊκών κρατών για
την βελτιστοποίηση της απόκρισης στην επικινδυνότητας της σύγχρονης εποχής.

Μεταξύ 8 και 12 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, το τακτικό συνέδριο της
Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ενώσεων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής (FEU).

Την ΕΑΠΣ στο συνέδριο εκπροσωπούν οι Γ.
Σταμούλης και Τ. Παππάς, ενώ την υποστηρικτική ομάδα της όλης δράσης αποτελούν ο
Τσόγκας Νίκος, Μπόσινα Κυριακή, Χριστοφιλέα Κωνσταντίνα, Γιάννη Γιάννα.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης
καλωσόρισε το Προεδρείο της FEU και τους
συνέδρους - εκπροσώπους από 19 χώρες της
Ευρώπης. Το συνέδριο έχει φιλοξενηθεί στην
Αθήνα το 2001 και το 2008.
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Στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου,
χαιρέτισε η Εντεταλμένη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής Γιάννα Τσούπρα, η
οποία καλωσόρισε τους συνέδρους στην Αττική, επισημαίνοντας την σημασία τέτοιων δράσεων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και
επιστημονικών δεδομένων από τους επιχειρησιακούς φορείς πολιτικής προστασίας.

Οι σύνεδροι επίσης ξεναγήθηκαν στο νέο
Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ το Προεδρείο
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, FEU, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρο του ΠΣ.

Αξιωματικοί Πυροσβεστικής από 19 χώρες
της Ευρώπης υπό την σκέπη του αττικού ουρανού, δυνατή έμπνευση, συζήτησαν για τον
σχεδιασμό κοινών “καλών” πρακτικών για την
ασφάλεια και την πολιτική προστασία της γηραιάς ηπείρου
Το συνέδριο της FEU στην Αθήνα ολοκλήρωσε
τις εργασίες του με την επανεκλογή του καλού
φίλου Chris Addiers ως Προέδρου της FEU, o
οποίος ευχαρίστησε θερμά την ΕΑΠΣ για την
διοργάνωση του συνεδρίου.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις του Συνεδρίου,
οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το Πυροσβεστικό
Μουσείο όπου τους δεξιώθηκε ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Β.
Καπέλιος.

Τέλος οι Γ. Σταμούλης και Τ. Παππάς παραδώσαν τη σημαία της ομοσπονδίας στον Ιταλό
συνάδελφο Maurizio Alivern, μιας και διοργανώνει το επόμενο συνέδριο στην Ρώμη.
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πολιτική προστασία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα
πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την Πολιτική
Προστασία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η
ημερίδα οργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στα πλαίσια του συνεδρίου της
Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ενώσεων Αξιωματικών της Ευρώπης (FEU) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 8 και 11 Νοεμβρίου.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία τόνισε
ότι αυτή η πρωτοβουλία για την ημερίδα έχει
στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών
πρακτικών σε σχέση με τα τεκταινόμενα στις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε ό,τι αφορά την
αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων.
«Φαινομένων που ειδικά στη σημερινή εποχή,
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, κάνουν την
εμφάνισή τους με εξαιρετικά απειλητικό τρόπο», υπογράμμισε η Περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι «η αντιμετώπιση αυτών των δεδομένων επιβάλλει επαγγελματισμό, συστηματικό
σχεδιασμό, και πάνω από όλα πρόληψη».
Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης,
ευχαρίστησε την κ. Δούρου για την υποστήριξη της Περιφέρειας της Αττικής τόσο για την
πραγματοποίηση της ημερίδας, όσο και για την
γενικότερη συστράτευση της, στην υποστήριξη των πυροσβεστικών επιχειρήσεων στην
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Αττική. Επεσήμανε ότι η φιλοξενία στην Αθήνα
στελεχών της Πυροσβεστικής από 19 χώρες
της Ευρώπης, στα πλαίσια του τακτικού συνεδρίου της FEU, αποτελεί μια σημαντική δράση
για την εμπέδωση των κοινών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συστήματα πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας στην
Ευρώπη, αλλά κυρίως για την εξεύρεση των
βέλτιστων προτάσεων για την επίλυσή τους,
χρησιμοποιώντας την κοινή εμπειρία και την
επαγγελματική γνώση τόσων πολλών στελεχών από όλη την γηραιά ήπειρο.

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γ.
Καπάκης ο Αρχηγός του ΠΣ Αντιστράτηγος Β.
Καπέλιος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Ενώσεων Αξιωματικών της Ευρώπης (FEU) Chris Addiers.
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Την ημερίδα συντόνισαν ο Πρόεδρος της
ΕΑΠΣ Γ. Σταμούλης, η εντεταλμένη Πολιτικής

Προστασίας της Περιφέρειας Γιάννα Τσούπρα
και η Επιπυραγός Κ. Μπόσινα.

Η κ. Τσούπρα σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
δήλωσε για την ημερίδα: “η Περιφέρεια Αττικής είναι «παρούσα στην πρώτη γραμμή»,
είτε πρόκειται για αντιμετώπιση καταστροφών,
είτε για δράσεις αύξησης της ετοιμότητας και
«αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών στον
μετριασμό των επιπτώσεων των καταστροφών», η κ. Τσούπρα αναφέρθηκε στην ευκαιρία για ενοποίηση τακτικών και δράσεων που
παρέχει η ημερίδα. «Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια
περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου η αξιοποίηση πόρων στα πλαίσια των εταίρων στην Ευρώπη και οι συνέργειες δράσεων είναι πλέον
από απαραίτητες» επισήμανε. Χαρακτήρισε,
δε, απόλυτα ενδιαφέρουσες τις εισηγήσεις και
την ανταλλαγή απόψεων τεχνογνωσίας και
καλών πρακτικών, που αναπτύχθηκε μετά τις
παρουσιάσεις των συστημάτων Πυροπροστασίας – Πυρόσβεσης – Πολιτικής Προστασίας,
από τις εθνικές αντιπροσωπείες.”
Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ και ο Πρόεδρος της
FEU, παρέδωσαν στην κ. Ρένα Δούρου το κοινό έμβλημα των οργανώσεων, ευχαριστώντας
για την συνδιοργάνωση του συνεδρίου και της
ημερίδας από την Περιφέρεια Αττικής.

Στην ημερίδα, από ελληνικής πλευράς παρουσιάστηκε το ελληνικό μοντέλο πολιτικής προστασίας τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η πρώτη εισήγηση ήταν από
την Χαρά Καφαντάρη, Γεωλόγο, Βουλευτή Β΄
Αθηνών, με θέμα την κλιματική αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία, με κύριο σημείο την ανάγκη αναβάθμισης
της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας και
της εναρμόνιση της με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
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Από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το ελληνικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων παρουσίασε ο Δρ. Ανδρέας Αντωνάκος, Γεωλόγος, από τη Διεύθυνση
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Ο Σλοβένος εκπρόσωπος Tomaz Kucic, παρουσίασε το Πυροσβεστικό Σώμα της Σλοβενίας, το ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας. Το πυροσβεστικό έργο υποστηρίζεται τόσο από το
Κράτος όσο και από τους Δήμους. Έχει μακρά
ιστορία στον εθελοντισμό, αφού η πρώτη εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία ιδρύθηκε στη
χώρα το 1869.

Ο εκπρόσωπος των Δανών Αξιωματικών,
Jakob Veldsted, παρουσίασε το εθνικό σύστημα. πυροπροστασίας, ενώ για την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κοπεγχάγης, που είναι η
μεγαλύτερη υπηρεσία πυρόσβεσης και διάσωσης στη Δανία, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι
έχει ετήσιο προϋπολογισμό 555 εκατομμυρίων
DKK. ενώ διαθέτει συνολικά 11 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και 7 σταθμούς ασθενοφόρων,
με προσωπικό 1.000 άτομα.

Ο Δαβάκης Ευστράτιος Δρ. Χημικός Μηχανικός Αν. Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, παρουσίασε την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο πολιτικής προστασίας της
χώρας, καθώς και τις ειδικότερες δράσεις της
Περιφέρειας Αττικής στον τομέα αυτό.
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εθελοντές Πυροσβέστες, 80 Βιομηχανικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί με 2447 Πυροσβέστες,
5282 δημοτικοί εθελοντικοί πυροσβεστικοί
σταθμοί με 47.538 Εθελοντές Πυροσβέστες
και 143 βιομηχανικοί πυροσβεστικοί σταθμοί
με 1305 Εθελοντές Πυροσβέστες. Στην επαρχία Μοραβίας – Σιλεσίας λειτουργούν 400 πυροσβεστικοί Σταθμοί με 6.909 Πυροσβέστες.

Ο Γερμανός εκπρόσωπος Vries Sebastian από
την Πυροσβεστική του Αμβούργου, παρουσίασε το σύστημα της. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία
του Αμβούργου ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Διαθέτει 19 σταθμούς πυρόσβεσης και
διάσωσης, ενώ για την καλύτερη διασπορά
των ασθενοφόρων του έχει 33 σταθμούς βάσης για την παροχή πρώτων ιατρικών βοηθειών. Παράλληλα οκτώ σταθμοί ασθενοφόρων
παρέχουν υπηρεσία με ιατρό έκτακτης ανάγκης. Το όλο σύστημα υποστηρίζεται από 86
εθελοντικές πυροσβεστικές μονάδες οι οποίες
είναι πλήρως ενσωματωμένες στο σύστημα
απόκρισης.

Ο Τσέχος συνάδελφος Vladi Vlcek, από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μοράβια – Σιλεσία,
παρουσίασε το σύστημα τόσο σε εθνικό, όσο
και περιφερειακό επίπεδο. Στην Τσεχία κάθε
δήμος πρέπει να δημιουργήσει Τμήμα Εθελοντικής Πυροσβεστικής. Την ίδια υποχρέωση
έχουν και οι βιομηχανίες υψηλού κινδύνου.
Συνολικά στην χώρα λειτουργούν 7.405 πυροσβεστικοί σταθμοί με 78.390 πυροσβέστες.
Από αυτό το νούμερο, 241 πυροσβεστικοί
σταθμοί είναι οι κρατικοί, πλήρους απασχόλησης με 6.441 επαγγελματίες Πυροσβέστες,
236 τοπικοί πυροσβεστικοί σταθμοί με 2.940
Πυροσβέστες μερικής απασχόλησης, 1349
Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί με 16.896

Η ημερίδα έκλεισε με τις παρουσιάσεις του
Αυστριακού Jily Bernhard και του Erny Kirsch,
από το Λουξεμβούργο.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ στο πέρας της ημερίδας ευχαρίστησε την κ. Δούρου, πέρα από την
συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο, για την γενικότερη προσωπική της υποστήριξη στο έργο του πυροσβεστικού προσωπικού και ειδικότερα για τις παρεμβάσεις της,
τις δύσκολες στιγμές των φετινών πυρκαγιών
στην Αττική.
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η ανατομία της κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς
Λόγια καρδιάς από τον συνάδελφο Αξιωματικό
Γιάννη Γαιτανίδη, αφυπηρετήσαντα μεν, υπηρετών διαρκώς και αδιαλείπτως την πυροσβεστική ιδέα.
Ο Αντιστράτηγος ε.α. Γιάννης Γαιτανίδης,
εκτός από εξαιρετικός άνθρωπος, ενεργός πολίτης είναι ένας από τους αξιωματικούς που
διακόνησε πραγματικά το ΠΣ υπηρέτησε και
εξακολουθεί να υπηρετεί την πυροσβεστική
ιδέα. Τις μέρες, που για άλλη μια φορά το πυροσβεστικό προσωπικό έδινε τη μάχη με τις
πύρινες φλόγες, ο Γιάννης από καρδιάς και εξ
εμπειρίας, αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο την απλή καθημερινότητα του Αξιωματικού
-Διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος σε μερικές αράδες.
“Τί ειν΄ αυτό, που το λεν Πυροσβέστη, τι ειν΄
αυτό, τι ειν΄αυτό…
Είσαι επαγγελματίας Πυροσβέστης. Με αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητες, αφού μετά
από 25 χρόνια στο Σώμα και Αξιωματικός,
έχεις ανελιχθεί σε βαθμό που να διοικείς μια
Πυροσβεστική Υπηρεσία σε επίπεδο Νομού,
ας πούμε σε νησιωτικό σύμπλεγμα. Με δύναμη προσωπικού, ας πούμε, 200 ατόμων. Λογικά, έχεις οικογένεια, τα παιδιά στο Λύκειο ή
στο Πανεπιστήμιο κι εσύ σε …κρίσιμη αλλά και
πολύ παραγωγική ηλικία.
Πας λοιπόν το πρωί στο γραφείο για ανάληψη
υπηρεσίας. Οφείλεις να παίρνεις συνεχώς μικρές και μεγάλες αποφάσεις, να δίνεις λύση σε
ατελείωτα προβλήματα, να εμπνέεις το προσωπικό σου, να είσαι ο «πατερούλης», να μαλώνεις αυτούς που πρέπει και να επιβραβεύεις αυτούς που πρέπει, με τέτοιο τρόπο ώστε
όλοι να δίνουν όσο μπορούν περισσότερο, τον
καλύτερο εαυτό τους δηλαδή. Σε περιμένουν
στοίβες τα έγγραφα που πρέπει να υπογράψεις. Και αφού αντιμετωπίσεις όλα τα τρέχοντα οφείλεις να πας το σύστημα κι ένα βήμα
παραπάνω. Να οραματιστείς, να προβλέψεις,
να σχεδιάσεις και βέβαια…να τα υλοποιήσεις.
Όχι μόνος σου. Πάντα βέβαια με άξιους συνεργάτες αλλά είπαμε, εσύ θα μπαίνεις πάντοτε μπροστά.
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Κι εκεί που ολοκληρώνεται ο τακτικός και ημερήσιος χρόνος εργασίας σου, κατά το απομεσήμερο, ηχούν τα κουδούνια του συναγερμού
για έναρξη δασικής πυρκαγιάς. Αγωνιάς για
περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Πού ακριβώς, σε τι έκταση, αν έχει
αέρα, αν κινδυνεύουν άνθρωποι, αν έφτασε
κάποιο περιπολικό (πυροσβεστικό) όχημα, αν,
αν, αν…
Και αφού τα πράγματα δείχνουν να σοβαρεύουν, ξεκινάς για τον τόπο του συμβάντος, για
να συντονίσεις…
Καθ οδόν οι πληροφορίες μέσω ασυρμάτου
και κινητών διαδέχονται η μία την άλλη. Είσαι ζωσμένος με δύο φορητούς ασυρμάτους
(έναν για επικοινωνία με τις επίγειες και έναν
με τις εναέριες δυνάμεις) καθώς και με δύο κινητά τηλέφωνα διαφορετικών εταιρειών. Οφείλεις διαρκώς να διατηρείς την ψυχραιμία σου,
να σκέφτεσαι πώς θα εξελιχθεί εν δυνάμει το
συμβάν για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις
και να μην σπαταλάς δυνάμεις. Και είναι τότε
που ενημερώνεις τηλεφωνικά την ιεραρχία
σου, τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες, τις εθελοντικές ομάδες, τον στρατό, την δασική, ενώ
πάντοτε ενημερώνεσαι κι εσύ συνεχώς για την
εξέλιξη της πυρκαγιάς…
Και φθάνεις στο συμβάν. Και διαπιστώνεις ότι
τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο αέρας δυνατός,
η καιόμενη έκταση πυκνό πευκοδάσος, ο καπνός να έχει σχηματίσει μανιτάρι, κόσμος με
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αγροτικά να πηγαινοέρχεται στους αγροτοδασικούς δρόμους και πρέπει εσύ τώρα, αφού
κάνεις αναγνώριση του χώρου (που σημαίνει
να ελέγξεις περιμετρικά την πυρκαγιά) να καλέσεις ενισχύσεις σε επίγεια και εναέρια μέσα,
να διατάξεις επιφυλακή του προσωπικού (δηλαδή να προσέλθουν περισσότεροι συνάδελφοι στην Υπηρεσία), να δώσεις εντολές, να
κατευθύνεις σωστά τα οχήματα, να ενεργοποιήσεις τον όλο δασοπυροσβεστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελείται από πυροσβέστες
(μονίμους, πενταετείς και συμβασιούχους),
από στρατιωτικούς, από υδροφόρες τοπικής
αυτοδιοίκησης, από εθελοντικές ομάδες, από
εναέρια καθώς και τους κατοίκους που προστρέχουν να συνδράμουν. Παράλληλα, ενημερώνεις τηλεφωνικά όλη την ιεραρχία (ήτοι,
Περιφερειάρχη, Στρατηγό, Κέντρο Επιχειρήσεων, Υπαρχηγό και Αρχηγό), δίνεις εντολές
στις δυνάμεις σου δια ζώσης ή μέσω των δύο
ασυρμάτων και των κινητών, τα οποία παρεμπιπτόντως εύχεσαι να έχουν σήμα, διότι
υπάρχουν και σημεία «νεκρά» επικοινωνίας,
οπότε…κάνεις τον σταυρό σου. Εννοείται ότι
συνεχώς στα κινητά σε καλούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αρκετοί δημοσιογράφοι, το
τοπικό κέντρο επιχειρήσεων για οδηγίες-εντολές, πολιτικοί τοπικού βεληνεκούς, η οικογένειά σου και πλήθος άσχετοι….
Και όλα αυτά βεβαίως, εάν δεν σε εγκλωβίσει η
πυρκαγιά και κινδυνέψεις σοβαρά,(όπως συνέβη πρόσφατα με την πυρκαγιά στο Σοφικό
Κορινθίας, σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο), εάν δεν
απωλέσεις το πολυτιμότερο σου αγαθό, όπως
συνέβη το 2011 στον Διοικητή της Π.Υ. Γυθείου, αείμνηστο, Πύραρχο Κ. Καστρή και εάν
βεβαίως δεν απορρυθμιστούν ζωτικά σου όργανα από την όλη ένταση, όπως συνέβη πρόσφατα στην πυρκαγιά του Καλάμου, με τον
Υποστράτηγο- συντονιστή της πυρκαγιάς. Παρεμπιπτόντως, ό,τι από τα παραπάνω συμβεί
απορρυθμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την όλη
επιχείρηση κατάσβεσης. Όχι ότι συγκρίνονται
μεταξύ τους ως γεγονότα αλλά εδώ περιγράφουμε την όλη επιχείρηση. Αφού λοιπόν επιβιώσεις όλων των ανωτέρω (ευτυχώς είναι η
πλειονότητα των περιπτώσεων) προσπαθείς
να συντονίσεις την επιχείρηση.
Υπόψη, ότι μιλάμε για ένα χαοτικό και δυναμι-

κό φαινόμενο, όπως είναι η δασική πυρκαγιά,
η οποία αλλάζει κατεύθυνση και πορεία απρόβλεπτα όπως ο άνεμος και εξαρτάται πολύ και
από το ανάγλυφο του εδάφους.
Ζητάς ενισχύσεις, ζητάς μηχανήματα έργων
(μπουλντόζες) για να ανοιχθεί δρόμος προσπέλασης των οχημάτων προς το μέτωπο.
Μην λησμονάμε ότι είσαι σε νησί, οι δυνάμεις
είναι ,πεπερασμένες και αν είναι να έρθουν
ενισχύσεις από άλλες Υπηρεσίες, αυτές θα είναι μετά από ένα 24ωρο. Και συνεχίζεις…
Η ένταση στα όρια. Υπερδιέγερση συνεχής. Και
να προσπαθείς να έχεις εικόνα όλης της πυρκαγιάς για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις.
Όλος ο μηχανισμός καταπονείται. Δυνάμεις
έμψυχες και άψυχες δοκιμάζονται. Οχήματα
χαλάνε. Αγώνας να επισκευασθούν επιτόπου.
Δεν περισσεύει τίποτα και κανείς. Και να εύχεσαι βέβαια να μην συμβεί ταυτόχρονα κάτι
άλλο οπουδήποτε στον τομέα ευθύνης σου…
Καταφθάνουν τα εναέρια. Τους ζητάς να ρίξουν βολές στο μέτωπο, να το ανακόψουν.
Και σου λένε οι πιλότοι ότι «αδυνατούμε κύριε,
έχει πυκνό καπνό και κινδυνεύουμε…». Και να
βλέπεις το θεριό να προχωράει αφού το τρέφουν αέρας και καύσιμη ύλη. Και πάντοτε να
σκέφτεσαι το επόμενο βήμα… Και να έχεις και
την αγωνία μην πάθει κάποιος κάτι. Είσαι τραγικά μόνος. Οι αποφάσεις όλες δικές σου . Όχι
ότι δεν μοιράζεσαι σκέψεις και ιδέες. Αλλά όλη
η ευθύνη, νομικά, είναι πάνω σου. Οποιοσδήποτε, οπουδήποτε πάθει κάτι φέρεις την ευθύνη, αφού εσύ συντονίζεις. Είναι οι στιγμές που
αφήνεις κομμάτια σου, χάνεις χρόνια ζωής,
ασπρίζουν τα (…όποια) μαλλιά σου, γνωρίζεις
ότι πρέπει να μείνεις εκεί, συγκροτημένος, ψύχραιμος, σοβαρός, επεξεργαζόμενος κάθε εισερχόμενη πληροφορία και …αποφασίζοντας.
Τα κινητά μένουν από μπαταρία. Ο χρόνος
έχει σταματήσει για σένα. Πίνεις μόνο νερό.
Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Και η έκβαση της
μάχης, αν πάει καλά, δίνει τεράστια χαρά και
ικανοποίηση. Και «αγκαλιάζεις» τους πάντες.
Και χαίρεσαι μαζί τους. Και «ενώνεσαι», ο κίνδυνος ενώνει τις ψυχές . Αυτό είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό του επαγγέλματος μας. Αν
όμως δεν πάει καλά η επιχείρηση, τότε θα έρθουν ενισχύσεις και θα έρθει και ανώτερος να
συντονίσει αυτός…
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Τώρα, σε θέμα χρόνου, το πιθανότερο είναι
να μείνουν όλοι, όλη τη νύχτα εκεί. Τη νύχτα,
συνήθως, κοπάζει ο άνεμος και είναι τότε που
μας παρέχεται η δυνατότητα να «επιτεθούμε»
στην φωτιά. Πάντοτε με κίνδυνο. Δεν βλέπεις
πού πατάς και πού πηγαίνεις στο δάσος τη
νύχτα. Και εύχεσαι να μη βάλει αέρα ξαφνικά. Ρισκάρεις. Και στρώνεις εγκαταστάσεις με
σωλήνες για να πλησιάσεις και να κάνεις πλήρη κατάσβεση. Διότι μόνον έτσι θα σβήσει η
φωτιά. Οι δασικές πυρκαγιές σβήνουν από τις
επίγειες δυνάμεις. Τα εναέρια συμβάλουν στο
να μειωθεί η ένταση του μετώπου ώστε να καταστεί δυνατή η προσέγγισή της…
Τους λένε Ήρωες, Δεν είναι ήρωες.
Κατά την ταπεινή μου άποψη Είναι επαγγελματίες.

Που καταθέτουν ψυχή, που μένουν πιστοί σε
αξίες και όρκο, που ενώνονται, που συνεργάζονται και μεγαλουργούν.
Δεν είναι ήρωες, Ούτε όμως απλοί επαγγελματίες.
Είναι κάτι άλλο, που δεν βρίσκω τη λέξη να το
προσδιορίσω. Και τ΄ αφήνω έτσι , απροσδιόριστο. Είναι Πυροσβέστες, οι Πυροσβέστες της
καρδιάς μας.
Καλή επιτυχία σε όλες τις επιχειρήσεις, σε
όλους τους συναδέλφους.
Τρία χρόνια τώρα που έχω αφυπηρετήσει και
δεν μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματά μου
όταν ενημερώνομαι για επιχειρήσεις.
Μάλλον δεν θα μπορέσω ποτέ. Γι΄ αυτό σας
λέω.
Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Είναι Ιδέα.”

ο πυρομανής εμπρηστής
Το 356 π.Χ. στην Έφεσο, ο Ηρόστρατος, σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς ένας σκλάβος
σε πλούσια οικογένεια, αποφάσισε το όνομα
του να γραφτεί στην ιστορία. Ο τρόπος που
επέλεξε ήταν να καταστρέψει τον ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, που ήταν ο πιο μεγαλοπρεπής ναός της αρχαιότητας και θεωρείτο
ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου.
Η σκέψη του πραγματοποιήθηκε, ο ναός τυλίχτηκε στις φλόγες και υπέστη μεγάλη καταστροφή. Στα πλαίσια αναζήτησης του υπαιτίου
της φωτιάς, ο Ηρόστρατος ανακαλύφθηκε και
παραδέχτηκε την πράξη του αιτιολογώντας,
ότι ήθελε να αποκτήσει δόξα και το όνομά
του να γραφτεί στην ιστορία. Οι Εφέσιοι τον
εκτέλεσαν και όρισαν επίσης ποινή θανάτου
σε όποιον αναφερθεί στο πρόσωπό του. Στη
συνέχεια αφαίρεσαν το όνομά του από τα επίσημα έγγραφα της πόλης, ώστε να φαίνεται
ότι δεν έζησε ποτέ. Όμως τελικά η επιθυμία
του Ηρόστρατου πραγματοποιήθηκε, παρά
τις απαγορεύσεις των Εφέσιων. Το όνομα του
έμεινε στην ιστορία, έστω και με το μότο «Ξεχάστε τον Ηρόστρατο». Το όνομά του σήμερα
χαρακτηρίζει όσους προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες για να αποκτήσουν φήμη και
δόξα.
Από τον Ηρόστρατο μέχρι και σήμερα, πολλοί
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διάσημοι και άσημοι εμπρηστές, ακολούθησαν την ίδια πολυδαίδαλη, άρρωστη διαδρομή
του πυρομανούς μυαλού τους και συνεχίζουν
να χρησιμοποιούν την φωτιά με εγκληματικό
τρόπο. Η πυρομανία, όπως γράφει στην εξαιρετική του εργασία ο συνάδελφος Επιπυραγός Δ. Στούπας, εδώ και παρά πολλά χρόνια
απασχόλησε την επιστημονική κοινότητα.
Το 1833 ο Γάλλος ψυχίατρος Marc εισάγει τον
όρο “πυρομανία” περιγράφοντας τη σαν μία
μορφή παρορμητικής μονομανίας. Τo 1845 o
ψυχίατρος Esquirol ταξινομεί την πυρομανία
σαν εκλογικευμένη μονομανία που προέρχεται από μια ακατανίκητη επιθυμία να κάψει κάποιος κάτι. Το 1844 ο αμερικανός ψυχίατρος
Ray περιγράφει την πυρομανία ως μια “ξεχωριστή μορφή τρέλας”.
Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Stekel και Freud
αποδίδουν στην συμπεριφορά της πυρομανίας σεξουαλική βάση και μιλούν για αποδιοργανωμένη ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη με
καθήλωση στο φαλλικό στάδιο. Είναι χαρακτηριστική η ρήση του Freud ότι «η θερμότητα
που εκλύει η φωτιά, προκαλεί την ίδια αίσθηση
που συνοδεύει τη σεξουαλική διέγερση, ενώ η
μορφή και κίνηση της φλόγας υποβάλλουν την
εικόνα ενός φαλλού σε στύση».
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«Η πυρομανία ανήκει στις διαταραχές ελέγχου
των παρορμήσεων, όπως η κλεπτομανία, και
η χαρτοπαιξία» λέει ο Δημήτρης Σούρας, Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τμήματος στο Νοσοκομείο Metropolitan. «Ο ασθενής βάζει φωτιές
σκόπιμα για την ευχαρίστηση, την ηδονή που
αντλεί από την πράξη. Τη στιγμή αμέσως πριν
βάλει τη φωτιά νιώθει μια έντονη διέγερση συναισθημάτων, «φτιάχνεται», η αδρεναλίνη του
ρέει, κοκκινίζει, νιώθει ότι κάτι πολύ σπουδαίο
θα συμβεί. Είναι ένας ερεθισμός που μοιάζει
πολύ με τη σεξουαλική διέγερση. Στη συνέχεια
ελκύεται από τη θέα της φωτιάς, γοητεύεται
από αυτήν, στη θέα της νιώθει ηδονή. Ο πυρομανής μπορεί να ικανοποιείται ακόμα κι από
φωτιές που δεν έχει βάλει ο ίδιος. Η θέα της
είναι που τον συναρπάζει».
Για την πυρομανία ο ψυχίατρος Δρ. Νικολάου, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι το «θέμα
είναι ιδιαίτερα σύνθετο, τόσο ελλείψει ενδελεχών ερευνών και στατιστικών, όσο και λόγω
μιας συννοσηρότητας με πολλές άλλες διαταραχές προσωπικότητας ή παιδικά τραύματα...
Οι πυρομανείς κατά τη διάρκεια της κακόβουλης φωτιάς την οποία γεννούν, νιώθουν μια
ιδιαίτερη ηδονή που μοιάζει με τη σεξουαλική
διέγερση. Υπάρχει μια ακατανίκητη τάση να
βάζουν φωτιές. Η αδρεναλίνη που αισθάνεται
και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων
της πράξης του, του προκαλούν μια ηδονή
που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Ωστόσο, όπως και με κάθε διαταραχή, έτσι και με
την πυρομανία υπάρχουν σημάδια αναγνώρισης από την παιδική ηλικία: «Έχει αρκετή σημασία να τονιστεί είναι πως αρκετές έρευνες
που μελέτησαν καταδικασθέντες πυρομανείς,
συνέκλιναν στο συμπέρασμα πως υπάρχει
μια στατιστικά σημαντική υπερεκπροσώπηση
αντικοινωνικών και βίαιων χαρακτηριστικών
ήδη από την παιδική ηλικία - ιδιαιτέρως βίαιες
πράξεις απέναντι σε ζώα και γενικότερα ένα
προφίλ πλήρους απουσίας ενσυναίσθησης και
συναισθηματικής εμπλοκής. Με απλά λόγια,
ένα παιδάκι ή ένας έφηβος με ιδιαιτέρως βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους και
σε ζώα. Όσον αφορά τώρα τους πυρομανείς
που είναι, κατά τα φαινόμενα, ποικιλοτρόπως
ψυχικά ασθενείς, προγνωστικοί δείκτες μπορούν να αποτελέσουν στην πρώιμη εφηβεία,
πέρα από την ιδιαιτέρως βίαιη αντικοινωνική

συμπεριφορά, τον τραυματισμό και τη θανάτωση ζώων, το παράδοξο ενδιαφέρον και η
ενασχόληση με μικροεμπρησμούς, μικροεστίες φωτιάς στο σπίτι, κατάχρηση ουσιών κ.ά.
Με λίγα λόγια, ένα άτομο αντικοινωνικό, βίαιο,
με εξαιρετικά χαμηλό αυτοέλεγχο και ανύπαρκτο κέντρο αναστολών», αναλύει ο ψυχίατρος.
Ο ψυχίατρος Δρ. Κουντούρης σημειώνει ότι
η πυρομανία είναι από τις πιο σκληρές ασθένειες της προσωπικότητας, συμπτωματολογικά και ψυχοπαθολογικά. «Παθογνωμονικά, ο
ασθενής καταλαμβάνεται, σε περιόδους στρες
ή μεγάλης ψυχικής πίεσης, από την έντονη
επιθυμία να βάλει φωτιά σε οτιδήποτε, προκειμένου να ανακουφιστεί από την μεγάλη εσωτερική πίεση, που του ασκείται. Οι πυρομανείς
έχουν σταθερά αντικείμενα προτίμησης, ενεργούν με στερεοτυπίες, δηλαδή, χρησιμοποιούν
την ίδια τακτική, τους ίδιου τρόπους, τις ίδιες
καταστάσεις, για να ανάψουν φωτιές, προκειμένου να ανακουφιστούν. Η επιθυμία τους να
βάλουν φωτιά είναι πανίσχυρη και υπεράνω
κάθε λογικής ή προσπάθειας συνεννόησης.
Τους είναι αδύνατον να νικήσουν την επιθυμία
τους και σκαρφίζονται οτιδήποτε προκειμένου
να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μια
προσέγγιση και θεραπευτική προσπάθεια,
έστω και ψυχοθεραπευτικού τύπου, είναι δυνατή μόνο μετά από φαρμακευτική χορήγηση
κατευναστικών και αντιψυχωτικών φαρμάκων.
Ακόμη και σε περιπτώσεις χρόνιας θεραπείας,
οι ασθενείς αυτοί είναι άκρως επικίνδυνοι σε
επιπλοκές και χρήζουν μακροχρόνιας ιατροφαρμακευτικής αγωγής και ψυχιατρικής προσέγγισης και υποστήριξης».
Ο διαβόητος «Γιός του Σαμ» Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς, που διέπραξε δεκάδες δολοφονίες
στη Νέα Υόρκη, κατ εντολή του γειτονικού του
σκύλου, το 1976 μεταξύ των άλλων εγκλημάτων του, αναπτύσσει μια τεράστια εμπρηστική δραστηριότητα. Συνολικά ξεκίνησε 1.488
φωτιές και περιέγραφε κάθε μία λεπτομερώς
στα ημερολόγιά του. Του άρεσε η στιγμή που
φώναζε βοήθεια και έφτανε η πυροσβεστική.
Ένιωθε ότι ο λόγος του είχε σημασία, ότι δεν
ήταν πια μόνος.
Γιάννης Σταμούλης
Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΠΣ
Νίκος Διαμαντής
Επίτιμος πρόεδρος ΕΑΠΣ
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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.
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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

