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η πετρελαιοκηλίδα διδάσκει
επικοινωνιακή διαχείριση κρίσης
και κοινωνική ευθύνη
Ο Αμπέρ Καμύ σε μια πράγματι εμπνευσμένη ρήση του σημείωνε: «δεν πρέπει να αποπληροφορούμε ούτε να υποπληροφορούμε. Ο
κόσμος δεν είναι ούτε ρόδινος ούτε μαύρος.
Είναι απλώς περίπλοκος». Τόσο οι Επιχειρησιακοί Φορείς παροχής υπηρεσιών όσο και το
σύνολο των φορέων της κεντρικής διακυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Με αυτόν
τον τρόπο, διασφαλίζεται η λογοδοσία, και η
διαφάνεια, ενώ δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης για τις δυνατότητες και την ετοιμότητα
των στελεχών, ειδικότερα σε καταστάσεις κρίσης.
Σε καταστάσεις κρίσης, αναπόφευκτα στην
κοινή γνώμη και στο ευρύτερο περιβάλλον
που λαμβάνει χώρα το περιστατικό το οποίο
έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε, επικρατεί
πανικός, αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες
με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αβεβαιότητα
και η εκτεταμένη ανησυχία. Τόσο η κοινωνία,
όσο και οι εμπλεκόμενοι με τον οιοδήποτε
τρόπο σε μια κατάσταση κρίση, αναζητούν
ουσιαστική ενημέρωση και καθοδήγηση από
τις αρμόδιες Αρχές, την επίσημη πολιτεία. Η
αποτελεσματική επικοινωνιακή ενός Δημόσιου Φορέα διαχείρισης σε καταστάσεις κρίσης,
αποσκοπεί την αποκατάσταση του αισθήματος
ασφάλειας, ενώ στοχεύει στη δημιουργία εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος, αναδεικνύει τις δράσεις διαχείρισης, και προβάλλει την
επιχειρησιακή ετοιμότητα των Υπηρεσιών.
Το πρόσφατο δυστύχημα με την θαλάσσια ρύπανση στην Αττική, επαναφέρει για πολλοστή
φορά τα ζητήματα διαχείρισης κρίσεων στο
συνολικό της πλέγμα, επιχειρησιακό-πληροφοριακό-επικοινωνιακό-πολιτικό, κοινωνικό,
θέτοντας για πολλοστή φορά το ζήτημα της
ξεκάθαρης και επαγγελματικής διαχείρισης
με γνώμονα το όφελος των πολιτών και της
πατρίδας. Μια διαχείρισης που η πολιτική θα
αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί, και
θα κρίνεται από την αποτελεσματικότητα των
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παρεμβάσεων στον δικό της τομέα, περιοριζόμενη παράλληλα στις δράσεις και πρωτοβουλίες με πολιτικό πρόσημο.
Παρόμοιες κρίσεις από το παρελθόν παρέχουν
πολύτιμα διδάγματα, που μάλλον παραμένουν
σε ιστορικά ή εκπαιδευτικά βιβλία και ανασύρονται για μεταπτυχιακές μελέτες ή δημοσιογραφική υποστήριξη.
Μάρτης του 1989. To πετρελαιοφόρο Exxon
Valdez της εταιρίας Exxon στις ΗΠΑ προσαράζει στο στενό του Prince William στην Αλάσκα
και 260.000 βαρέλια πετρέλαιο πέφτουν στο
νερό. Σε περισσότερα από 1.300 μίλια ακτογραμμής, διαταράσσονται οι συνθήκες ζωής
και διαβίωσης των ανθρώπων της περιοχής
και σκοτώνονται εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά
και θαλάσσια ζώα. Περισσότερα από 600.000
πουλιά, εκατομμύρια ψάρια και θαλάσσια ζώα
βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ το φυσικό οικοσύστημα δεν έχει ακόμη ανακάμψει Η ζημιά
για τον κλάδο της αλιείας έχει διαρκέσει πολλά χρόνια. Η Exxon Mobil προκάλεσε μια από
τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στην
ιστορία της ανθρωπότητας καταστρέφοντας το
περιβάλλον, την οικονομία μιας μεγάλης περιοχής, αφανίζοντας 32.000 ψαράδες αλλά και
ολόκληρη την πόλη.
Το χρονολόγοι της διαχείρισης εξελίσσεται ως
εξής:
• Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας μέχρι και
έξι ημέρες μετά το συμβάν είναι εκτός δημοσιότητας.
• Τη δέκατη ημέρα δημοσιεύεται στον τύπο
ολοσέλιδη καταχώρηση της εταιρίας, με την
οποία η εταιρία διαβεβαιώνει ότι έδρασε γρήγορα και ικανοποιητικά.
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• Τα ρεπορτάζ της πραγματικής κατάστασης,
δείχνουν την εικόνα με το απλωμένο πετρέλαιο και περιγράφουν μάλλον μια πιο οκνηρή
αντίδραση των υπευθύνων.
• Μετά την πολυήμερη σιγή, ο Γενικός Διευθυντής δίνει συνέντευξη στην ενημερωτική εκπομπή της πρωινής ζώνης του CBS και στην
ερώτηση πως θα καθαρίσουν το πετρέλαιο,
απαντά ότι δεν ήταν δική του δουλειά να ξέρει
τις τεχνικές λεπτομέρειες για τον καθαρισμό
του Στενού.
• Το επόμενο διάστημα η εταιρία προχώρησε
με γρήγορα βήματα σε αναδιάταξη της δράσης της, διαθέτοντας άφθονους πόρους σχεδόν από όλη την Αμερική για να καθαρίσει την
περιοχή.
• Η εικόνα της εταιρίας είχε πλέον αρνητικό
πρόσημο, οδηγώντας πολλούς πελάτες της
προς ανταγωνστικούς οργανισμούς, ενώ αναταραχή σημειώθηκε και στο διευθυντικό επίπεδο της εταιρίας.
• Με επίσης μεγάλη καθυστέρηση η εταιρία κατάρτισε επικοινωνιακό σχέδιο για να προβάλλει τις δράσεις της για την αποκατάσταση της
ζημιάς.
• Τέσσερα χρόνια αργότερα η δικαιοσύνη επιβάλλει στην εταιρία πρόστιμα 900 εκατ. δολάρια για την ζημιά στο στενό και 100 εκατ. για
τέσσερα ακόμα πρόστιμα. Στο σχολιασμό της
απόφασης, ο Γεν. Διευθυντής της εταιρίας, θέλοντας προφανώς να καθησυχάσει τους μετόχους της εταιρίας,(των οποίων επέκειτο η γενική συνέλευση), δήλωσε: “αυτά τα πρόστιμα δε
θα έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στα οικονομικά
μας.”Ο δικαστής που πληροφορήθηκε τη δήλωση και μη έχοντας καθαρογράψει την απόφαση θεώρησε ότι μάλλον οι αρχικές ποινές
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έστειλαν λάθος μήνυμα και εκλαμβάνοντάς το,
ως έλλειψη μεταμέλειας, απέσυρε την απόφασή του και καθόρισε μεγαλύτερα ποσά.
Μερικά χρόνια αργότερα τον Απρίλιο του 2010
μια έκρηξη στην πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της εταιρείας BP στον κόλπο του Μεξικού εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές του πλανήτη. Η πρώτη
αντίδραση του διευθύνοντος συμβούλου της
εταιρίας ήταν να ισχυριστεί ότι η εταιρεία δεν
ευθυνόταν για το συμβάν, ενώ λίγο αργότερα
δήλωνε ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
έκρηξης δεν θα ήταν μεγάλες. Μετά από μέρες
και ενώ οι επιπτώσεις της έκρηξης ήταν πρώτη είδηση παγκοσμίως προκαλώντας αφόρητη πίεση στην BP, ο διευθυντής σχολίαζε ότι
“ήθελε πίσω την παλιά του ζωή”. Η δήλωση
αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα προκλητική, δεδομένου ότι ήδη έντεκα άνθρωποι είχαν χάσει τη
δική τους ζωή. Ο Χέιγουορντ, αναγκάσθηκε σε
παραίτηση και η BP πλήρωσε αμύθητα ποσά
για αποκατάσταση του περιβάλλοντος και της
φήμης της.
Αντί οιουδήποτε άλλου επιλόγου αντιγράφουμε την εξαιρετική περιγραφή για το θέμα του
Σύμβουλου Επικοινωνίας Θαλή Κουτούπη:
«Δυστυχώς το κατεστημένο σύστημα είναι
έντονα εθισμένο στην παραπλάνηση, στη
μισή αλήθεια, στο ψέμα, στην προπαγάνδα.
Και όταν λέω κατεστημένο εννοώ και το πολιτικό και το οικονομικό και το επιχειρηματικό.
Πρακτικές που βρίσκονται στον αντίποδα των
αρχών της Διαχείρισης Κρίσεων. Η Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων είναι ένα πολύ δύσκολο “άθλημα”, που απαιτεί λεβεντιά, εντιμότητα, ειλικρίνεια και την βαθιά πεποίθηση πως
η αλήθεια είναι πάντοτε καλύτερη απ’ το ψέμα.
Ο λαός είναι έτοιμος και πρόθυμος να συγχωρήσει ένα λάθος που ομολογείται. Δε συγχωρεί, όμως, ποτέ την κοροϊδία! Όταν γίνεται
ένα λάθος πρέπει πρώτος να βγεις να το ομολογήσεις και να το παραδεχτείς -πριν από τα
ΜΜΕ- και να δεσμευτείς πως δεν πρόκειται να
ξαναγίνει και τι μέτρα λαμβάνεις γι’ αυτό. Εδώ
η εμπειρία δείχνει πως ο πολιτικός και επιχειρηματικός κόσμος αδυνατούν να αποδεχτούν
και να εφαρμόσουν αυτή τη βασική αρχή της
Διαχείρισης Κρίσεων»
Στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ έχει
αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο.
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ΠΣ : ο πιο στρεβλός μηχανισμός του δημοσίου
Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, αντί οιουδήποτε άλλου σχολιασμού των
δηλώσεων του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη σε ανακοίνωσή της σημειώνει:
• Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
απονείμει το Παράσημο του Ταξιάρχη της Τιμής στη σημαία του Πυροσβεστικού Σώματος,
για την προσφορά των Πυροσβεστών στις διασωστικές επιχειρήσεις μετά τον καταστρεπτικό
σεισμό του 1995.
• Προκόπης Παυλόπουλος – Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας 24-08-2017. «Όλο αυτό το
χρονικό διάστημα, τόσο εδώ στην Ζάκυνθο,
στην Κεφαλονιά, στην Ηλεία και στην Ανατολική Αττική όπου είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, η Πυροσβεστική απέδειξε πραγματικά
ότι κάνει το καθήκον της με έναν τρόπο που
υπερβαίνει και τις ίδιες τις δυνατότητες της.
Ξέρω την αυτοθυσία και την γενναιότητα με
την οποία επιτελείτε τα καθήκοντά σας. Θέλω
να ξέρετε ότι έχετε την αναγνώριση όλου του
ελληνικού λαού και όλων των πολιτικών δυνάμεων. Ποτέ δεν πρόκειται ο αγώνας σας και
η προσφορά σας να αποτελέσουν αντικείμενο
αντιπαράθεσης και αυτό το είδατε. Ουδείς είπε
οτιδήποτε που να αφορά τον τρόπο άσκησης
των καθηκόντων σας. Να είστε περήφανοι για
το Πυροσβεστικό Σώμα και να είστε περήφανοι που υπηρετείτε τον τόπο αυτές τις δύσκολες ώρες».
• Αλέξης Τσίπρας – Πρόεδρος Ελληνικής Κυβέρνησης 16-08-2017. «Αυτό που κάνετε, δεν
μπορεί να το εκφράσει κανείς. Την ευγνωμοσύνη που αισθανόμαστε και δεν ξεπληρώνεται με
τίποτα, γιατί εσείς έχετε να κοιμηθείτε τέσσερις
ημέρες. Τέσσερις ημέρες μέσα στη φωτιά, με
κίνδυνο της ζωής σας και με αυτοθυσία για να
σώσετε ανθρώπινες ζωές. Εάν μπορούμε στο
παραμικρό να δώσουμε, να επιβραβεύσουμε
την προσπάθειά σας, το μόνο που μπορώ να
πω είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες
-αυτό θέλω να πιστεύω- σας εκφράζουν μία
απέραντη και βαθιά ευγνωμοσύνη».
• Γιάννης Καπάκης – Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας – συνέντευξη ALPHA. “Να

πω ότι η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ο πυροσβεστικός μηχανισμός είναι από τους καλύτερους στην ευρύτερη περιοχή και εννοώ την
ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και κυρίως
στο θέμα της αντιμετώπισης. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και με κάνει πάρα πολύ αισιόδοξο είναι ότι κάθε χρόνο γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Και το ΠΣ και οι άνθρωποι του έχουν
αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία. Συγκριτικά
με όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ, το ΠΣ δεν έχει
να ζηλέψει τίποτα από πλευράς εξοπλισμού,
διαθέτει έναν εξαίρετο πυροσβεστικό στόλο,
τον οποίο θα ήθελαν να είχαν πάρα πολλοί,
έχει πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό
αυτή τη στιγμή – 13.000 άτομα αποκλειστικής
απασχόλησης – έχει ένα εξαιρετικά πολύ μεγάλο δίκτυο και βέβαια στόλο από εναέρια μέσα
που δεν τον έχουν όλες οι χώρες, με εξαίρεση
δύο, δηλαδή η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες
είναι βέβαια μεγάλες χώρες”.
• Γιάννης Καπάκης – Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας – συνέντευξη AΠΕ-ΜΠΕ.:
«Οι πυροσβέστες ξεπέρασαν τον εαυτό της,
τους οφείλουμε πολλά, ξεπέρασαν το καλώς
εννοούμενο καθήκον, κατάφεραν να σβήσουν
μια πυρκαγιά που δεν ξέρω αν στην Αμερική ή την Αυστραλία θα την σταματούσαν εκεί
Μπήκαν σε χαράδρες, ρισκάρισαν και τη ζωή
τους προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά.
Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε μια χαράδρα,
επί παραδείγματι με μια αλλαγή του ανέμου.
Είναι άξιοι συγχαρητηρίων και το λέω εγώ,
που είμαι πυροσβέστης. Όταν είδα από το ελικόπτερο, πού έκοψαν την πυρκαγιά…»
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στο βωμό του καθήκοντος
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Πυροσβέστης Ιωάννης Κράγιας
Αντιπύραρχος Γκάτσος Ηλίας
Εποχικός Πυρ/στης Καρβουνιάρης Σταύρος
Εποχική Πυρ/στρια Τασοπούλου Ιωάννα
Πυροσβέστης Σκούρτης Παύλος
Πυροσβέστης Μπόσινας Ανδρέας
Πυρονόμος Σταμέλος Σωτήριος
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Αρχιπυροσβέστης Ριζόπουλος Ευστάθιος
Αρχιπυροσβέστης Νικολάου Νικόλαος
Αρχιπυροσβέστης Μαλούκος Δημήτριος
Αρχιπυροσβέστης Μαυραειδής Θεμιστοκλής
Πυροσβέστης Διαβολής Αλέξανδρος
Εθελοντής Πυρ/της Καραμολέγκος Δημήτριος
Πυροσβέστης Πέτρος Σπυρόπουλος
Αρχιπύραρχος Τζιβάρας Γεώργιος
Πυρονόμος Χειλαδάκης Ιωάννης
Υποπυραγός Λεμονίδης Ιωάννης
Πυροσβέστης Γκαντίνας Γεώργιος
Πυροσβέστης Καραβασίλης Σάββας
Αρχιπυροσβέστης Κούρκουλος Σπυρίδων
Πυροσβέστης Αστέριος Χαλκιάς
Ανθυποπυραγός Μαρκόπουλος Χρήστος
Υπαρχιπυροσβέστης Πετράκης Σπυρίδων
Δόκ. Πυροσβέστης Μαγαλιός Νικόλαος
Αρχιπυροσβέστης Μπακαλούμας Νικόλαος
Αρχιπυροσβέστης Παναγιώτης Μεζήνης
Αρχιπυροσβέστης Σταύρος Σουρτακιάς
Οδηγός Αθανάσιος Παπαγρίβας
Πυροσβέστης Αθανάσιος Καπούτσης
Δόκ. Τεχνίτης Αναγνωστόπουλος Διονύσιος
Πυροσβέστης Αναστάσιος Φωτεινόπουλος
Δόκ. Πυροσβέστης Πούλιος Κων/νος
Πυροσβέστες – Στρατιώτες
- Παναγιώτης Καραγιαννίδης
- Παναγιώτης Τσαβλής
- Κωνσταντίνος Ζαΐμης

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

η αναγνώριση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Στις 3 Σεπτεμβρίου, σε εκδήλωση μνήμης για
τον Εθελοντή Πυροσβέστη Ανθυποσμηναγό Βασίλη Φιλίππου ο οποίος πριν από δέκα
χρόνια έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στα Καλύβια, παρέστη ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Π.
Παυλόπουλος ο οποίος στην ομιλία του, έπλεξε το εγκώμιο της επαγγελματικής αρτιότητας
και της προσφοράς των Ελλήνων Πυροσβεστών. Συγκεκριμένα ο κ. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στην ομιλία του μεταξύ των
άλλων ανέφερε:
«Αποτίνουμε και τον οφειλόμενο φόρο τιμής
σε εκείνους από το Πυροσβεστικό Σώμα που
έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος,
αλλά αποτίνουμε και φόρο τιμής σε όλα τα στελέχη τα οποία σήμερα δίνουν τη μάχη καθημερινά. Δίνουν τη μάχη με ένα τρόπο αυτοθυσίας
με ένα τρόπο πραγματικά εμβληματικό που θα
πρέπει να τους αναγνωρίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
Αρκεί να συγκρίνουμε τις επιδόσεις τους με τις
επιδόσεις άλλων συναδέλφων τους σε άλλες
χώρες ιδίως του Ευρωπαϊκού Νότου. Αυτούς
τους δύσκολους καιρούς για να καταλάβουμε
ποιο είναι πραγματικά το επίπεδο του φρονήματος και της εκπαίδευσης τους. Με τα δεδομένα αυτά οφείλουμε πάντοτε σε αυτό το Πυροσβεστικό Σώμα σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

Μετά την εκδήλωση η ΕΑΠΣ σε ανακοίνωση
της επισήμανε: «Οι αναφορές στο έργο και
την προσφορά του πυροσβεστικού προσωπικού από τον Ανώτατο Πολιτειακό Παράγοντα
της χώρας, χαλυβδώνει το φρόνημα των συναδέλφων βρίσκοντας στο πρόσωπό του, τον
ηθικό παραστάτη που εκφράζει την άποψη και
της πλειονότητας των Ελλήνων Πολιτών, που
βρίσκουν τους Έλληνες Πυροσβέστες πάντα
δίπλα τους, όταν χρειάζεται η επέμβασή τους.
Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων και
απειλών που στέφονται κατά της πολιτικής
προστασίας της πατρίδας, οι Έλληνες Πυροσβέστες με υψηλό επαγγελματισμό και υψηλό
φρόνημα, παρά τις στρεβλώσεις των πολιτικών επιλογών που τους στερούν μέσα, εξοπλισμό και απαραίτητο προσωπικό, πράττουν
με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους. Αναμένουν απλά και από την ελληνική πολιτεία να
κάνει το δικό της».

νέες μειώσεις στις συντάξεις των πυροσβεστών
Η ΕΑΠΣ προχώρησε σε παρέμβαση της προς
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, και Εσωτερικών για τη ρύθμιση που επιφέρει περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις του
πυροσβεστικού προσωπικού με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Συγκεκριμένα τονίστηκε:
«Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου
Εργασίας με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 3 ορίζεται ότι
«από 01/01/2017 οι συντάξιμες αποδοχές επί

των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές
εισφορές για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α’ 74) είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παραγράφου 10
του άρθρου 153, του ν.4472/2017, με εξαίρεση
την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του
ν.4472/2017».
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ρύθμιση, προετοιμάζεται μια ακόμη μείωση στην ήδη
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κουτσουρεμένη από τα μνημόνια σύνταξη του
πυροσβεστικού προσωπικού, μιας και μεγάλος αριθμός συναδέλφων με την ισχύ του
νέου ειδικού μισθολογίου θα έχει «προσωπική
διαφορά» στον μισθό του, για την οποία, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δεν θα
του γίνεται ασφαλιστική κράτηση, οπότε και το
συγκεκριμένο ποσό δε θα μετρά στον υπολογισμό της σύνταξης.
Είναι σαφές λοιπόν ότι η ρύθμιση ετοιμάζει
νέα μείωση των συντάξεων για όσους συναδέλφους αποχωρήσουν μετά την 01-01-2017,
αφού για τον υπολογισμό των συντάξιμων
αποδοχών τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη η
προσωπική διαφορά. οπότε και το ποσό αυτό
θα αφαιρείται από τον υπολογισμό της σύνταξης. Επίσης η συγκεκριμένη ρύθμιση, επιβεβαιώνει τους φόβους μας για την «μη ομαλή»
της καταβολής της «προσωπικής διαφοράς»
στο μέλλον.
Η παρέμβαση καταλήγει:
«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί.
Γνωρίζετε καλά τις μνημονιακές περικοπές

που έχει υποστεί το πυροσβεστικό προσωπικό και το σύνολο των ένστολων εργαζόμενων,
τόσο στην ενέργεια όσο και στη σύνταξη. Προστατέψτε το από τις περαιτέρω μειώσεις όπως
προδιαγράφει η σχεδιαζόμενη ρύθμιση».

προσκλητήριο αγώνα της ΕΑΠΣ
Ενόψει της πανελλαδικής ένστολης διαμαρτυρίας της 8 Σεπτεμβρίου 2017, με την ευκαιρία
των εγκαινίων της 82ης ΔΕΘ, η ΕΑΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση προσκλητήριο:
Γιατί το μέλλον μας
δεν μπορεί να είναι στρεβλό.
Στέλνουμε τη φωνή μας δυνατά. Το ΔΣ της
ΕΑΠΣ σας καλεί να συμμετάσχετε και ώρα
18:00, στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Δικαστηρίων – Άγαλμα Βενιζέλου).
Και τούτο το καλοκαίρι όπως και κάθε μέρα του
χρόνου, 24 ώρες το 24ωρο, το πυροσβεστικό προσωπικό με επαγγελματική ευσυνειδησία και αυταπάρνηση, επιτελεί το καθήκον του
προστατεύοντας τη ζωή, την περιουσία των
πολιτών και τον εθνικό φυσικό πλούτο. Σύμμαχος τα χρόνια προβλήματα, που συσσώρευσε η υποχρηματοδότηση του πυροσβεστικού
οργανισμού και τα επονείδιστα μνημόνια που
υποθηκεύουν το παρόν αλλά και το μέλλον της
πατρίδας μας.
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Η αμοιβή μας για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή μας εργασία, είναι οι περικοπές των αποδοχών μας στην ενέργεια και η εξάτμιση της
σύνταξης κατά τον απομαχικό βίο. Μια πολιτική στρεβλή, που αδυνατεί να επιλύσει τα προβλήματα, να κάνει το καθήκον της απέναντι
στους Πυροσβέστες και να υλοποιήσει έστω
τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της. Άρθρο
– άρθρο, νόμο, νόμο, νέα μνημόνια υποθηκεύουν την ζωή μας και μας στέλνουν σε βαθύτερη κρίση που είναι δυσανάγνωστο το τελείωμα
της.
Δυστυχώς η ΕΛΠΙΔΑ κατοικεί μόνο στην πάλη
του εργαζόμενου λαού, στην διάθεσή του να
ζήσει με αξιοπρέπεια και να μην βολεύεται στα
δεσμά των αριθμολάγνων της Ευρώπης των
τοκογλύφων και των εκπροσώπων τους. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους ένστολους συναδέλφους σε μια μάχη αυτή τη φορά εναντίον
της φωτιάς που καίει τη ζωή μας.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

η ΕΑΠΣ στη ΔΕΘ 2017

Με σημαντική παρουσία της ΕΑΠΣ ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του ένστολου συνδικαλιστικού κινήματος στην Θεσσαλονίκη με την
ευκαιρία της έναρξης της ΔΕΘ και της παρουσίας του πρωθυπουργού. Την Παρασκευή 8
Σεπτεμβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε
η ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κεντρικό σύνθημα το «Ναι σε όλα εσείς, αγώνα
ελπίδας εμείς», φράση που συμπυκνώνει την
αγωνία των ένστολων εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.

Οι συνάδελφοι από όλη τη χώρα έστειλαν το
μήνυμα της έντονης διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης για τις ανεκπλήρωτες
υποσχέσεις της όσον αφορά την επίλυση υπερώριμων αιτημάτων και ιδίως για τις μειώσεις
μισθών και συντάξεων που προβλέπονται από
τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ στην ομιλία του, επεσήμανε την μεγάλη αντίθεση μεταξύ της συνέπειας των εργαζομένων στα Σώματα, να
κάνουν το καθήκον τους στο ακέραιο με προσφορά ζωής και των κυβερνώντων να αναιρούν τις υποσχέσεις τους, προσπαθώντας με
επικοινωνιακά τεχνάσματα να αποποιηθούν
τις ευθύνες τους προσβάλλοντας ενίοτε την
επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία των συναδέλφων.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία από το
Άγαλμα Βενιζέλου, μέσω των κεντρικών οδών,
προς το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης,
προκειμένου να επιδοθεί το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας στην αρμόδια Υφυπουργό κα Μαρία
ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ, χωρίς όμως τούτο να
επιτευχθεί λόγω απουσίας της. Το Ψήφισμα
κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο ενώ θα επιδοθεί
και σε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς.
Το Σαββάτο 9 Σεπτεμβρίου το πρωί το Προεδρείο της ΕΑΠΣ παραβρέθηκε στα εγκαίνια του
πληροφοριακού κέντρου του Πυροσβεστικού
Σώματος στη ΔΕΘ που φέτος είναι αφιερωμένο στην μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση, το Προεδρείο της ΕΑΠΣ είχε
μια εκτός προγράμματος συνάντηση με το Αν.
Υπουργό Εσωτερικών, στον απόηχο των
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Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΑΠΣ, ενώ την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Συντονιστή
Βορείου Ελλάδος Υποστράτηγο κ. Δ. Αναγνωστάκη καθώς και επίσκεψη στο πληροφοριακό κέντρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.

γνωστών δηλώσεων του στη Βουλή των Ελλήνων, όπου επισημάνθηκαν τα αυτονόητα.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΠΣ και της

για τις οφειλές εκτός έδρας αποζημιώσεων
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες
Από αρχές του καλοκαιριού έχουμε θέσει στην
πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία τα ζήτημα
την μη πληρωμής τω οφειλόμενων αποζημιώσεων «εκτός έδρας», από το 2016 του πυροσβεστικού προσωπικού. Χαρακτηριστικά στην
δημόσια παρέμβασή μας στα τέλη Αυγούστου
προς τον Αν. Υπουργό κ. Τόσκα επισημαίναμε: «Ο Αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός, πριν
λίγες ημέρες δήλωσε, προφανώς απευθυνόμενος και προς σε εσάς, ότι “Εάν στο παραμικρό μπορούμε να επιβραβεύσουμε την
προσπάθεια σας… Αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες σας εκφράζουμε μία απέραντη ευγνωμοσύνη”. Προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω, από τα δικαιούμενα και
οφειλόμενα. Διασφαλίστε άμεσα την πληρωμή
των οφειλόμενων από το 2016 εκτός έδρας
αποζημιώσεων και την άμεση πληρωμή των
αντίστοιχων φετινών, σε “στρατιωτικό χρόνο”
όπως λέτε εσείς και σε “πυροσβεστικό χρόνο”
όπως λέμε εμείς».
Σήμερα στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου, μετά
από την πληροφόρησή μας ότι ο σχετικός κωδικός των εκτός έδρας, «στέγνωσε» με αποτέλεσμα την μη δυνατότητα αποζημίωσης των
συναδέλφων για τον τρέχον μήνα και μέχρι
τέλους του έτους, αλλά και επειδή εξακολου-
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θεί η οφειλή των εκτός έδρας του 2016, έγινε επικοινωνία με τον κ .Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για την λήψη υπεύθυνης
ενημέρωσης. Ο κ. Αρχηγός μας δήλωσε ότι
παρακολουθεί προσωπικά το ζήτημα, και μας
ενημέρωσε ότι ήδη εξασφαλίστηκε επαρκή
οικονομική ενίσχυση για την κανονική αποζημίωση των πραγματοποιηθεισών υπηρεσιών
εκτός έδρας των συναδέλφων και για το μήνα
Σεπτέμβριο.
Για το ζήτημα των οφειλόμενων εκτός έδρας,
ενημερωθήκαμε ότι η διαδικασία βρίσκεται στο
τελευταίο στάδιο γα την πληρωμή μέχρι και
τον Απρίλιο του 2017. Πέρα από τις παραπάνω εξελίξεις, την πορεία των οποίων παρακολουθούμε, παραμένει πέρα από την πραγματική του διάσταση και η ηθική αντινομία του
μεν Έλληνα Πυροσβέστη να πράττει άμεσα το
καθήκον του και της Ελληνικής Πολιτείας, που
να δεν κάνει το ίδιο απέναντί του.
Κλείνοντας να επισημάνουμε για άλλη μια
φορά την ολιγωρία της πολιτικής ηγεσίας να
εκδώσει νομοθετικό κείμενο για την αναπροσαρμογή των τιμών τω αποζημιώσεων των
εκτός έδρας, σύμφωνα με την επιταγή του
σχετικού νόμου, ώστε να εξισωθούν με αυτά
του δημοσίου, αλλά και με των συναδέλφων
που δεν ανήκουν στο ένστολο μισθολόγιο.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

διαχείριση των απειλών έναντι της ασφάλειας
Για μια αποτελεσματική διαχείριση των απειλών που συνθέτουν την τρωτότητα της ασφάλεια της πατρίδας μας
Την 11η Σεπτέμβρη του 2001, στο κέντρο της
μητρόπολης της ανάπτυξης, της ασφάλειας,
της ευμάρειας, στο συμβολικό κέντρο «διοίκησης» του δυτικού πολιτισμού, στην Νέα Υόρκη,
σημειώνεται μια από τις τραγικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στην σύγχρονη ιστορία. Το
κτύπημα, σφοδρό, συμβολικό και σε κάθε περίπτωση τραγικό έπληξε τον πυρήνα του αστικού ιστού της Νέας Υόρκης και μάλιστα το πλέον εμβληματικό της σύμβολο, τους Δίδυμους
Πύργους, του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.
Το τραγικό συμβάν ανέδειξε με τραγικό τρόπο,
μια νέα εμβληματική έννοια, αυτή των ασύμμετρων απειλών, που ήρθαν να προστεθούν
στις απειλές που συνθέτουν την τρωτότητα της
ασφάλειας των σύγχρονων κοινωνιών μας. Η
ανθρώπινη διαστροφή και εγκληματικότητα,
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και αφοπλισμένη εν πολλοίς από αλτρουιστικά ή ουμανιστικά σημεία προσανατολισμού, μεταλλάσσει
τον ορισμό του πολέμου και των απειλών. Η
νέα αυτή ασύμμετρη απειλή, απαιτεί την μετάλλαξη του πλέγματος εθνικής άμυνας - δημόσιας τάξης-πολιτικής προστασίας.

Μπροστά στις νέες αυτές απειλές, το σημερινό
εθνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων,
απαιτεί μια αντίστοιχη δομή ώστε να καθίσταται επαρκώς αποτελεσματικός ο συντονισμός
και η διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
Τόσο οι επιχειρησιακοί φορείς, παροχής υπηρεσιών, άμυνας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, όσο και οι κεντρικοί φορείς διακυβέρνησης, χρειάζεται να υπερβούν τα στενά όρια
των επιμέρους αποστολών, κάνοντας γοργά
βήματα προς την κατεύθυνση της διαφορετικότητας, της διακλαδικότητας και το σημαντικό της κοινής επιτελικής και επιχειρησιακής
γλώσσας.
Η κοινή γλώσσα, ο κοινός σχεδιασμός και η
κοινή επιχειρησιακή αντιμετώπιση των απειλών, φαίνεται ως ο επιχειρησιακός μονόδρομος. Τα αγαθά της άμυνας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, πρέπει να διαθέτουν ένα
ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο, προστασίας, του
έθνους, της πατρίδας και του πολίτη, ώστε το
Κράτος – Πρόνοιας να είναι ένα βήμα μπροστά από τους εχθρούς του και τις δυνητικές
επιθέσεις τους.
Οι εκδόσεις της ΕΑΠΣ: “Νέα Υόρκη 11-9-2001
Πυροσβέστες ήρωες χωρίς σύνορα” και “Ασύμμετρες απειλές” βρίσκονται στην ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ.
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στρεβλή περιδίνηση των κύκλων της «Κατεχάκη»
Προς Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. Τόσκα
Κύριε Υπουργέ
Η ΕΑΠΣ έχει επισημάνει εδώ και καιρό την
έντονη δυσαρέσκεια της για την αναχρονιστική, αντιδεοντολογική και στην ουσία αντιδημοκρατική τακτική, με την ενεργοποίηση στο πεδίο της άσκησης πολιτικής, μέσω διαρροών,
δηλώσεων κλπ, που αποδίδονται σε «υψηλόβαθμα στελέχη» της Κατεχάκη. Η τακτική
αυτή που χρησιμοποιήθηκε και ως βαλλίστρα
αντιπαράθεσης με τα στελέχη της ΕΑΠΣ, βλέπουμε να χρησιμοποιείται και ως προάγγελος
προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας, προγράφοντας εν εξελίξη της αντιπυρικής περιόδου,
αλλαγές στην πυροσβεστική ηγεσία.
Η ΕΑΠΣ, εντόπισε την τακτική αυτή να εξελίσσεται από τα μέσα Αυγούστου, σε τουλάχιστον
τρία δημοσιεύματα, στο εξαιρετικά δημοφιλές
ιστολόγιο του χώρου (bloko.gr), με κοινή στόχευση ότι δεν υπάρχει «πολιτική ευθύνη» και
για ότι γίνεται «φταίει η ηγεσία του ΠΣ». Προφανώς στην ίδια γραμμή, στρατεύθηκαν και οι
«γνωστές και τουλάχιστον άκομψες δηλώσεις
σας» στην Βουλή των Ελλήνων όπου και έγινε προσπάθεια να μετακυλιστούν οι σοβαρές
πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση του πυροσβεστικού οργανισμού στους εργαζόμενους
του.
Με ανακοίνωσή της η ΕΑΠΣ προς τον Υπουργό κ. Τόσκα, επισημαίνει: «Επειδή όπως σας
έχουμε επανεπισημάνει τα στελέχη του ΠΣ και
της ΕΑΠΣ, διαθέτουν μακρά επαγγελματική
εμπειρία και εξειδίκευση, κυρίως στη διαχείριση σοβαρών κρίσεων, μπορούμε να διακρίνουμε την συμμετρία και την ασυμμετρότητα
των επιθέσεων και των απειλών. Επίσης οι
ψυχολογικές επιχειρήσεις για εμάς είναι κομμάτι της καθημερινότητας και όχι «περίπτωση
μελέτης» σε επιμορφωτικό σχολείο.
Κύριε Υπουργέ
Ακόμα και σήμερα θέλουμε να πιστεύουμε ότι
η χρησιμοποίηση της «στρεβλής» αυτής τακτικής των διαρροών των ανωνύμων πηγών και
στελεχών της Κατεχάκη, δεν εκπορεύεται από

13

εσάς, που η ένστολη επαγγελματική σας πορεία σας έμαθε να εκφράζετε επωνύμως την
θέση και την άποψή σας. Όπως σας έχουμε
επανεπισημάνει όμως, ακόμα και η ανοχή σας
σε τέτοιες στρεβλές τακτικές προφανώς συνεργατών σας, που πιθανόν να δρουν ακόμα
και χωρίς την έγκρισή σας, δημιουργεί κλίμα
που δεν αρμόζει στο περιβάλλον του Υπουργείου μας.
Τέλος επί της ουσίας με την ευκαιρία, να ενημερώσουμε τα «υψηλόβαθμα στελέχη της Κατεχάκη» ότι ο διοικητικός μηχανισμός των Αξιωματικών του ΠΣ δεν είναι παρτίδα «πολεμικών
παιγνίων» ώστε να δοκιμάζονται διορθωτικές
κινήσεις. Η τυχόν αλλαγή των ανωτάτων αξιωματικών, εκτός του κ. Αρχηγού, γίνεται με
θεσμικό τρόπο που προβλέπεται από το ΠΔ
305/1992 και οι τυχόν έκτακτες κρίσεις γίνονται
κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6,18,31
παρ. 4, 36, 37, 38, 42, 45 και από τα υπηρεσιακά όργανα που προφανώς επειδή πλέον
«δεν υπάρχει κομματισμός», σύμφωνα και με
τις γνωστές δηλώσεις, μένουν ανεπηρέαστα
από «αλλότριες προθέσεις». Σε διαφορετική
περίπτωση η υλοποίηση τέτοιων προθέσεων
περνά από την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 242/2007, που πρακτικά σημαίνει και αντικατάσταση της κορυφής της πυροσβεστικής ηγεσίας.
Κύριε Υπουργέ
Σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον άκομψο
και αντιδεοντολογικό, την ώρα που ο πυροσβεστικός μηχανισμός επιχειρεί, να αιωρούνται
προθέσεις αντικατάστασης της πυροσβεστικής ηγεσίας, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε οι όποιες επιλογές ήταν της απολύτου
εμπιστοσύνης και επιλογής σας, (σχετική ανακοίνωσή σας έχει αποσταλεί στο παρελθόν).
Τέλος σας ευχόμαστε «χρόνια πολλά» για την
σημερινή μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, της
«Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού» και φρονούμε
η θεία χάρη του, να ενισχύει αμφοτέρων την
διάνοια και τις επιλογές».
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η πυρκαγιά στο εισόδημά μας αναζωπυρώθηκε
Το πιο στρεβλό και άδικο μισθολόγιο
του δημοσίου τομέα
Την ώρα που στα πύρινα μέτωπα σε όλη τη
χώρα το πυροσβεστικό προσωπικό έκανε το
καθήκον του παλεύοντας με τις πύρινες φλόγες, δυστυχώς, ολοκληρωνόταν ένας νέος
εμπρησμός, στο περικομμένο από τα πολύχρωμα μνημόνια, εισόδημά μας. Οι υποσχέσεις και δεσμεύσεις ότι από το νέο μισθολόγιο
δεν θα χάναμε ούτε ένα ευρώ, διέρρευσαν και
χάθηκαν σαν την πετρελαιοκηλίδα του Σαρωνικού. Οι πρώτοι υπολογισμοί για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, σε συνδυασμό με τα
οριζόμενα στον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο,
έχει σαν αποτέλεσμα την αφαίμαξη δύο σχεδόν μισθών σε πρώτη εφαρμογή και ενός στη
συνέχεια κατ έτος μέσω της υπερβολικής αύξησης των κρατήσεων.
Το νέο τσεκούρωμα τω αποδοχών μας στοχεύει ειδικότερα τους παλαιούς ασφαλισμένους
(ασφαλισμένοι προ την 01-01-1993, οι οποίοι
αναδρομικά από την 01-01-2017 υπάγονται
σε κρατήσεις επί του συνόλου των αποδοχών
τους, εξαιρουμένης της προσωπικής διαφοράς. Πρακτικά αυτό σημαίνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ αναλόγως θέσεως και βαθμού. Παράλληλα και σε όσους
νέους ασφαλισμένους, δεν υπάρχει αύξηση
κρατήσεων, λόγω του ότι η προσωπική διαφορά δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις,
αφαιρείται ένα μεγάλο ποσό από το ποσό που
συμμετέχει στην διαμόρφωση του ανταποδοτικού μέρους της αναμενόμενης σύνταξης τους.
Χαρακτηριστικά είναι οι δειγματοληπτικές περιπτώσεις που προσομοιώσαμε με τα νέα δεδομένα.
- Επιπυραγός με 20 έτη υπηρεσίας, με το νέο
μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του
θα μειωθεί μηνιαία περί τα 80 ευρώ, τα οποία
θα τεθούν ως προσωπική διαφορά. Με τις νέες
ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) προβλέπεται
ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί 115
ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του
μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα
1400 ευρώ. Εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο

έτος περί τα 2800 ευρώ.
- Πύραρχος με 27 έτη υπηρεσίας, με το νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του θα
μειωθεί μηνιαία περί τα 80 ευρώ, τα οποία θα
τεθούν ως προσωπική διαφορά. Με τις νέες
ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) προβλέπεται
ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί 90
ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του
μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα
1080 ευρώ. Εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο
έτος περί τα 2160 ευρώ.
- Πύραρχος με 31 έτη υπηρεσίας, με τις νέες
ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) προβλέπεται
ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί 225
ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του
μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα
2700 ευρώ. Εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο
έτος περί τα 5400 ευρώ.
Τα παραπάνω, δείχνουν ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση έστω και την τελευταία στιγμή, θα
πρέπει να προχωρήσει σε διορθωτικές παρεμβάσεις για να διασφαλίσει την δέσμευσή της
«για την μη απώλεια έστω και ένα ευρώ». Γιατί
η απώλεια θα είναι χιλιάδες ευρώ, για συνδρομή σε ένα ασφαλιστικό φορέα που μέρα με τη
μέρα μειώνει τις παροχές του, για συνδρομή
σε επικουρικά ταμεία, που μέρα με τη μέρα
μειώνουν το μέρισμα, για συνδρομή για σύνταξη που μέρα με τη μέρα συρρικνώνεται και για
συνδρομή για εφάπαξ, που μέρα με την μέρα
εξαϋλώνεται.
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η μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917
Φέτος 100 χρόνια μετά, η ΕΑΠΣ παρουσιάζει ένα μικρό αφιέρωμα για τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, του Αυγούστου του 1917, θέλοντας να αναδείξει το
πόσο σημαντικό αποτελεί η πυροπροστασία της χώρας
και πόσο σημαντικό είναι για την γενικότερη πολιτικοκοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας η αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων πολιτικής προστασίας. Η
επένδυση στις δομές ασφάλειας, αποτελούν την πλέον
σοβαρή επένδυση κάθε σοβαρού κράτους που ενδιαφέρεται για την ομαλή πορεία της ίδιας υπόστασής του
και σαφώς της ευμάρειας και επιβίωσης του λαού του.
Πάντα η ιστορία στέλνει σημαντικά μηνύματα προς τους
σύγχρονους, οι οποίοι αρκεί να τα αναγνώσουν, να τα
κατανοήσουν και να τα αξιοποιήσουν μην επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη.

διπλασιασμός κρατήσεων (παλιοί ασφαλισμένοι)
Οι συνάδελφοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι,
ασφαλισμένοι προ της 01/01/1993, μέτοχοι
του ΤΕΑΥΠΣ, το οποίο ως γνωστόν εντάχθηκε «βιαίως» στο ΕΤΕΑ, είδαν από τον Ιανουάριο του 2017 να διπλασιάζονται οι μηνιαίες
κρατήσεις τους. Ενδεικτικά Αξιωματικός με 26
χρόνια υπηρεσία, η μηνιαία κράτηση του από
56,48 το 2016, ανήλθε σε 98,77 τον Ιανουάριο
του 2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4387/2016,
το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
υπάγεται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό –
συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4387/2016,
προβλέπεται από 01-01-2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη
για την κύρια σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων να υπολογίζεται επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας (Φ.80020 / οικ.22104/Δ15.405 //
30-06-2016) καθορίζεται ότι τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για επι-
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κουρική σύνταξη των μισθωτών του δημόσιου
τομέα υπολογίζονται επί της ίδιας βάσης, που
ορίζεται και για τη κύρια σύνταξη, δηλ. επί των
συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά στο φορέα κύριας
ασφάλισης. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών (Αρ. Πρωτ: 2/24112/ ΔΕΠ // 3103-2017) καθορίζεται «οι κρατήσεις για κύρια
σύνταξη όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των
συνταξίμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις». Από το σύνολο των παραπάνω, δεν
προκύπτει ο λόγος του διπλασιασμού των
κρατήσεων του πυροσβεστικού προσωπικού
της προαναφερόμενης κατηγορίας υπέρ του
ΤΕΑΥΠΣ. Για τα παραπάνω η ΕΑΠΣ με έγγραφό της προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΤΕΑ
κ. Καποτά Αθανάσιο, ζήτησε ενημέρωση για
ποιο λόγο έγινε η παραπάνω αύξηση των
κρατήσεων και στην περίπτωση της μη ορθής
εφαρμογής της, να τερματιστεί και να γίνει άμεση επιστροφή των ανάλογων ποσών στους δικαιούχους μετόχους.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

ελεύθερη μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Στο παρά 1 από την έναρξη λειτουργίας του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Εδώ και πολλούς μήνες, σε μια σειρά παρεμβάσεις τόσο της ΕΑΠΣ όσο και από κοινού με
τα σωματεία του κλάδου, τέθηκε προς την πολιτική ηγεσία το ζήτημα της τακτοποίησης της
«μετακίνησης του πυροσβεστικού προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς», ενόψει
της έναρξης λειτουργίας του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου». Στην παρέμβαση προς την πολιτική
ηγεσία επισημάνθηκε:
«Μέχρι και σήμερα στο «παρά 1» της έναρξης
της παραπάνω διαδικασίας, ουδεμία πληροφόρηση διαθέτουμε για τη ρύθμιση του πα-

ραπάνω ζητήματος. Εμπιστευόμενοι, την προ
καιρού, διαβεβαίωση σας περί της πολιτικής
σας πρόθεσης να επιλύσετε θετικά το ζήτημα, σας μεταφέρουμε, την ανησυχία πολλών
συναδέλφων για την μη απτή υλοποίησή του
και αναμένουμε σε «πυροσβεστικό χρόνο» την
ανταπόκρισή σας».

απάντηση στην ολιγωρία των κυβερνώντων

Στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλιών
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
απασχολούν τους ένστολους το τελευταίο διάστημα, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών και
Ενώσεων των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών, εξέτασαν στις 20
Οκτωβρίου κατά τη συνάντησή τους, τρόπους
απάντησης στην ολιγωρία που επιδεικνύεται
από την κυβέρνηση και η οποία σχετίζεται με
την μη προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα, ενώ τελούν σε
εκκρεμότητα όλα τα μεγάλα θέματα που είχαν
τεθεί και στο Ψήφισμα της πανελλαδικής κινητοποίησης της 08/09/2017 στην 82η ΔΕΘ,
ανακύπτουν νέα ζητήματα, τα οποία έρχονται
να επιτείνουν την αγωνία των ενστόλων, ζητώντας επιτακτικά άμεση αντιμετώπισή τους.
Καταρχάς, είναι η εκκρεμότητα των μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όπου

με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι ουδεμία πρωτοβουλία έχει ληφθεί καίτοι έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Θέση και αίτημά μας είναι η άμεση λήψη απόφασης εκ μέρους των αρμοδίων υπουργών για
την ελεύθερη μετακίνηση όλων των ενστόλων
στα ΜΜΕ εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής. Επ’
αυτού πρέπει να υπάρξει άμεσα ενημέρωσή
μας από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών.
Το δεύτερο θέμα που ανέκυψε το τελευταίο
διάστημα αφορά τη μη καταβολή των δεδουλευμένων 5νθημέρων και νυχτερινής αποζημίωσης των δοκίμων εξαιτίας της στάσης που
τηρεί το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που
δεν τιμά κανέναν αφού έτσι έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευόμενοι – σκληρά εργαζόμενοι σε
συνθήκες «πείνας»! Θα αναμέναμε ότι θα είχε
εξευρεθεί λύση λόγω της δέσμευσης της πολιτικής ηγεσίας, αλλά με λύπη διαπιστώνουμε
ότι εξακολουθεί να είναι κενή περιεχομένου.
Τρίτο κατά σειράν θέμα που συζητήθηκε ήταν
η συνεχιζόμενη κοροϊδία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης που πεισματικά και
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παρά τις δεσμεύσεις, δεν έχει προωθήσει τις
εγκυκλίους για τα οδοιπορικά και τα ειδικά επιδόματα ώστε να καλυφθούν τα προβλεπόμενα
κονδύλια και να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
τις προϋποθέσεις της αποζημίωσης και τα
ποσά που δικαιούνται κατά τις μετακινήσεις
τους. Τέλος, τέθηκε το εξίσου σοβαρό θέμα
των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων για όσους έχουν λάβει επισκευαστικά

δάνεια και τα οποία το Ταμείο εξαιρεί από την
κατηγορία των εξυπηρετούμενων δανείων με
αποτέλεσμα να μην δικαιούνται επιστροφής
χρημάτων, όπως γίνεται με την κατηγορία των
στεγαστικών δανείων. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και όσοι έχουν λάβει στεγαστικό
δάνειο, που ενώ είναι εξυπηρετούμενο, έχει
πωληθεί σε ξένα funds, εν αγνοία των δανειοληπτών.

συνάντηση με την πυροσβεστική ηγεσία
Στις 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΠΣ με την πυροσβεστική
ηγεσία, (Αρχηγός, οι δύο Υπαρχηγοί, ο Συντονιστής Υποστήριξης, ο Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας ΑΠΣ) στις εγκαταστάσεις του
ΑΠΣ. Θέματα της συνάντησης, αποτέλεσαν τα
φλέγοντα εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν
το πυροσβεστικό προσωπικό και το ΠΣ καθώς
και το υπό διαβούλευση σχέδιο ΠΔ τροποποίησης του κανονισμού κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών. Ειδικότερα από το ΔΣ
της ΕΑΠΣ τέθηκαν:
• Η εκκρεμότητα για την έκδοση ΠΔ για τα
οδοιπορικά του προσωπικού και της σχετικής
ΥΑ για τα ειδικά επιδόματα.
• Η μη υλοποίηση στο παρά 1, ρύθμισης για
την ελεύθερη μετακίνηση στα ΜΜM.
• Η μη ρύθμιση του αποκλεισμού των Δοκίμων
των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
από την χορήγηση αποζημίωσης για νυχτερινά και πέραν του πενθημέρου απασχόληση.
• Η μη δρομολόγηση διαδικασιών για την προμήθεια νέου αξιόπιστου συστήματος ασύρματης επικοινωνίας
• Η μη εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων των υπηρεσιών του ΠΣ και την επίδραση
αυτού στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του.
Για όλα τα παραπάνω, ο κ. Αρχηγός, συμμερίστηκε την ανησυχία μας, διαβεβαιώνοντάς μας
ότι στα πλαίσια των δικών του αρμοδιοτήτων,
με τις υπηρεσίες του ΑΠΣ προωθεί τα παραπάνω ζητήματα για επίλυση.
Τη συνάντηση τέλος απασχόλησε το υπό διαμόρφωση σχέδιο ΠΔ για την τροποποίηση
του κανονισμού προαγωγών και κρίσεων των
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Αξιωματικών του ΠΣ. Από την πλευρά της
ΕΑΠΣ, εκτέθηκαν αναλυτικά οι θέσεις και η
κριτική πάνω στο υπό διαβούλευση νομοθετικό σχέδιο, (οι οποίες έχουν διατυπωθεί σε
σχετικό έγγραφο) δηλώνοντας ότι οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν
την ομαλότητα της εξέλιξης των Αξιωματικών,
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα ασφαλιστικά δεδομένα, το νέο μισθολόγιο, αλλά και την πραγματική εικόνα της πραγματικής εργασιακής
κατάστασης των Αξιωματικών του ΠΣ. Σε κάθε
περίπτωση, οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτό να μεταβάλλουν στο
δυσμενέστερο την εξέλιξη των συναδέλφων, οι
οποίοι έχουν δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια τη μνημονιακή καταιγίδα.
Από την πλευρά της πυροσβεστικής ηγεσίας
έγιναν κατανοητές οι θέσεις μας και στον διάλογο που αναπτύχθηκε, αναδείχθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν
επαρκή μεταβατικότητα για την διασφάλιση
των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συναδέλφων.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

για να μπει τέλος στη «νομοτέλεια»

Ρένα Δούρου - Περιφερειάρχης Αττικής
Τα τελευταία σαράντα χρόνια βιώνουμε μια
ιδιαίτερη «κανονικότητα», η οποία φέρνει τη
χώρα μας ουραγό στην κατάταξη των χωρών
της ΕΕ σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών. Πλέον έχει διαμορφωθεί ένα ιδιότυπο, άτυπο καλεντάρι στη βάση
χιονοπτώσεων, πυρκαγιών και πλημμύρων
που λειτουργεί καταλυτικά σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, υπονομεύοντας το παρόν
και το μέλλον των πολιτών, καταστρέφοντας
περιουσίες και πλήττοντας το περιβάλλον. Το
γεγονός ότι θρηνούμε όλο και λιγότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφεται φυσικά στα
θετικά – επιβάλλεται όμως συνεχής εγρήγορση, καταρχήν για τη διατήρησή του και, δεύτερον για την ένταξη της χώρας στην πραγματική κανονικότητα, εκείνη των αποτελεσματικών
παρεμβάσεων, που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών των και
την αποτροπή επανάληψης λαθών. Κοινός
στόχος, για τον οποίο εργάζεται συστηματικά η
Περιφέρεια Αττικής με πράξεις και προτάσεις,
οφείλει να είναι η έξοδος από τον φαύλο κύκλο
της καταδικαστικής για τους πολίτες και το περιβάλλον, δήθεν «νομοτέλειας» - του χειμώνα
ή του καλοκαιριού, των χιονοπτώσεων ή των
δασικών πυρκαγιών.
Γιατί οι συνέπειες των δασικών πυρκαγιών
(όπως και των άλλων φυσικών καταστροφών)

προλαμβάνονται και περιορίζονται υπό την
προϋπόθεση ύπαρξης σοβαρού σχεδιασμού,
ετοιμότητας, συντονισμού και αποτελεσματικής δράσης. Πράγματα αυτονόητα, λυμένα
εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες, που όμως
στην πατρίδα μας αποτελούν τμήμα της ευρύτερης υστέρησης και των δυσλειτουργιών ενός
Δημόσιου τομέα που επί χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ανάπτυξης πελατειακών
σχέσεων των κομμάτων εξουσίας και όχι ως
μηχανισμός υγιούς ανάπτυξης του τόπου.
Οι αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων ανά δράση
και ρόλων μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων, είτε πρόκειται για την κεντρική διοίκηση είτε για τους ΟΤΑ (Περιφέρειες, Δήμοι),
τα γραφειοκρατικά εμπόδια που λειτουργούν
ως τροχοπέδη στην άμεση υλοποίηση αποφάσεων της Διοίκησης, το ασαφές νομοθετικό
πλαίσιο – αποτελούν τα χαρακτηριστικά αυτού
του πάσχοντος Δημοσίου, τα οποία υφίστανται, σε μικρογραφία, στην αντιμετώπιση των
πυρκαγιών. Αυτή είναι η κατάσταση που χρειάζεται να ανατάξουμε. Ήδη, φέτος η εγκύκλιος
(2132/17.3.2017) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επιχειρεί να αποσαφηνίσει
ρόλους και αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκόμενου φορέα (Κεντρικής Διοίκησης, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης). Πρόκειται για
την αφετηρία μιας μακρόπνοης σοβαρής και
συστηματικής πορείας με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, είτε πρόκειται για φορείς κεντρικής
διοίκησης είτε για τα αποκεντρωμένα όργανα
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και
των Δήμων, σε συνάρτηση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και με τους διατιθέμενους
για την πυροπροστασία πόρους.
Στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε συστηματικά αυτές τις εκ του νόμου προβλεπόμενες
υποχρεώσεις, σε ό,τι αφορά στην πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
συνεπειών και ζημιών από δασικές πυρκαγιές.
Κύρια αρμοδιότητα είναι η συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος στη βάση των
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αιτημάτων του καθώς και τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων της Περιφέρειας. Έτσι, στην πρόσφατη πυρκαγιά στην
Ανατολική Αττική, η Περιφέρεια Αττικής συνέδραμε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Πυροσβεστικής, τις δυνάμεις κατάσβεσης με 26
υδροφόρες, 10 βαρέως τύπου χωματουργικά
μηχανήματα ενώ με ειδικές πλατφόρμες μετέφερε μέχρι και ερπυστριοφόρα βαρέως τύπου
χωματουργικά μηχανήματα του στρατού στο
μέτωπο των πυρκαγιών. Ήδη η πρώτη απόφαση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης
ανέρχεται σε 850.000 ευρώ.
Αρμοδιότητα της Περιφέρειας είναι και η εισήγηση προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μίας περιοχής – κάτι που έπραξε
δύο φορές φέτος το καλοκαίρι (στις περιπτώσεις των Κυθήρων και του Ωρωπού), η Περιφέρεια Αττικής.
Παράλληλα στο επίπεδο της πρόληψης, η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στη συγκρότηση και τη λειτουργία σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ), για την διάθεση και το
συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, στον προγραμματισμό και εκτέλεση
έργων πρόληψης πυρκαγιών κατά μήκος του
οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, στον προληπτικό καθαρισμό βλάστησης σε άλση και
πάρκα αρμοδιότητάς της, στην ενημέρωση για
δράσεις πολιτικής προστασίας για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, κ.α..
Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των ζημιών
σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους
(η αρμοδιότητα των κατεστραμμένων οικιών
ανήκει στους Δήμους), η Περιφέρεια Αττικής
έχει ξεκινήσει από τις 14 Αυγούστου τη σχετική διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των
ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Παράλληλα η Περιφέρεια είναι εκείνη που υποβάλλει
σχετικό αίτημα προς το αρμόδιο υπουργείο για
την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών (με
τη χρήση των στοιχείων που αποστέλλουν οι
Δήμοι). Είναι αυτά αρκετά;
Παρόλο που η Περιφέρεια Αττικής κινείται και
προληπτικά, (π.χ. είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός που διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία
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για την προμήθεια 35 πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων, ύστερα από απόφασή
μας να εντάξουμε σχετική Πράξη προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014 – 2020), η απάντηση δεν μπορεί να είναι θετική γιατί επιβάλλεται
υπέρβαση της τυπολατρικής προσέγγισης που
αγνοεί την ουσία. Η ουσία και το πρώτιστο ζητούμενο δεν είναι η έμφαση στον φορμαλισμό
και τους γραφειοκρατικούς τύπους αλλά στην
αποτελεσματικότητα.
Αποτελεσματικότητα
που επιτυγχάνεται με την ανάδειξη του ρόλου
των Περιφερειών, στη βάση εναρμονισμένης
συνεργασίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους
φορείς, για την αντιμετώπιση μιας φυσικής καταστροφής όπως οι πυρκαγιές, οι οποίες δεν
συγχωρούν ελλιπή πρόληψη, ολιγωρία στη
λήψη των αποφάσεων, ελλειμματική υλοποίησή τους.
Έτσι για αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, η Περιφέρεια
Αττικής καταθέτει στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες προτάσεις / παρεμβάσεις. Όπως είναι, για παράδειγμα:
1. η θεσμική αποσαφήνιση, με έκδοση σχετικής
εγκυκλίου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων
του κάθε εμπλεκόμενου φορέα (Πυροσβεστικού Σώματος, Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής
Προστασίας, Περιφερειών, Δήμων, Δασαρχείων, Τροχαίας, Ενόπλων Δυνάμεων) ως προς
την απόφαση και υλοποίηση της προληπτικής
απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής πολιτών σε δρυμούς, δάση και «ευπαθείς περιοχές».
2. Η ενεργοποίηση, είτε με σχετικό ΠΔ είτε με
κανονιστική απόφαση του ΥΠΕΣ, της λειτουργίας του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Μ.Ο.), που προβλέπεται ήδη στο άρθρο 210 του Καλλικράτη
(ν.3852/2010), για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση
από το Υπουργείο των κατάλληλων προδιαγραφών λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του,
δεδομένης της μητροπολιτικής λειτουργίας της
Περιφέρειας Αττικής. Επίσης:
3. η υλοποίηση, με ειδική νομοθετική ρύθμιση,
του πάγιου αιτήματος των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, για μηδενισμό
ή μείωση των τελών κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται
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σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, καθώς η
συνδρομή των εθελοντών στην αντιμετώπιση
των πυρκαγιών αποτελεί κοινωνική προσφορά για την προάσπιση του περιβάλλοντος και
της περιουσίας των πολιτών.
4. Η ενεργοποίηση, με κανονιστική απόφαση
του Υπουργείου Εσωτερικών, της νομοθετικής
πρόβλεψης (άρθρο 115 του ν.4249/2014), που
υπάρχει για χρηματοδότηση κατά την αντιπυρική περίοδο και των Περιφερειών,
5. η ενεργοποίηση, με απόφαση του αρμόδιου
υπουργείου, της πρόβλεψης του άρθρου 118
του ν. 4249/2014 για την ίδρυση και λειτουργία
της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας για
την εκπαίδευση των εθελοντών και στελεχών
Πολιτικής Προστασίας με βάση τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα,

6. η θεσμοθέτηση, με ειδική νομοθετική ρύθμιση, της υποχρέωσης ενίσχυσης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας,
που είναι ενταγμένες στο σχετικό μητρώο της
ΓΓΠΠ.
Αυτές είναι μερικές προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν, όχι απλά στο να λυθεί
ένα «πρόβλημα», αλλά να βάλουν τις βάσεις
για την υπέρβαση χρόνιων παθογενειών του
Δημοσίου. Γιατί η αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών έχει διπλό πρόσημο. Αφορά τόσο
σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό διακύβευμα
όσο και στην ίδια τη λειτουργία της δημόσιας
Διοίκησης. Αφορά στο μέλλον του τόπου μας.
Για αυτούς ακριβώς τους λόγους δεν έχουμε
την πολυτέλεια να επιτρέψουμε να χαθεί αυτό
το στοίχημα.

οι Έλληνες πυροσβέστες στο έπος του 1940
Οι Έλληνες Πυροσβέστες έδωσαν τη δική τους
μάχη στο ΕΠΟΣ του 1940. Έδωσαν το δύσκολο δικό τους πόλεμο, παίρνοντας πάνω τους
την πολιτική άμυνα της πατρίδας, δίνοντας
μάχη με τους βομβαρδισμούς και τις πυρκαγιές.
Το βίντεο είναι το φετινό αφιέρωμα της ΕΑΠΣ
στον αγώνα αυτό των Ελλήνων Πυροσβεστών. Το εμβατήριο που επενδύει ηχητικά είναι ο “Υμνος του Πυροσβέστου” σε στίχους του
Αξιωματικού του ΠΣ Α. Δήμα, σε μουσική του
Αξιωματικού του Στρατού Δ. Παπανικολάου
και σε εκτέλεση από την μπάντα της ΑΣΔΕΝ.
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ο Άγνωστος Πυροσβέστης
Ένας Στρατηγός, ο πρώην Α/ΓΕΣ Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, γράφει αλήθειες για τις φωτιές που
πλήγωσαν τη χώρα. Γράφει για τον «Άγνωστο
Πυροσβέστη» και για όσους αντί να σιωπούν
«κουνάνε το δάχτυλο».
Ο ‘Άγνωστος Πυροσβέστης, ο εξουθενωμένος
πυροσβέστης που προσπαθεί ρίχνοντας λίγο
νερό στο κεφάλι του να διώξει την κάψα της
μάχης με τις φλόγες, είναι σίγουρα το κυρίαρχο
πρόσωπο πίσω από τις πυρκαγιές που κατέκαυσαν τη χώρα και ειδικότερα την Βορειοανατολική Αττική. Είναι το πρόσωπο που αυτές
τις ημέρες ενσαρκώνει τον ανιδιοτελή Έλληνα ,
τον απλό Έλληνα που αγωνίζεται γα να σώσει
,να ανορθώσει την Πατρίδα με μόνο κίνητρο
την αγάπη προς Αυτή και τον σεβασμό προς
το περιβάλλον.
Με λίγα μέσα, πυροσβέστες και κάτοικοι αναμετρήθηκαν αυτές τις ημέρες με την πύρινη
λαίλαπα. Οι μεγάλοι ήρωες αυτών των “μαύρων” ημερών ήταν και είναι οι πυροσβέστες
που “μάχονται” με τη φωτιά συνεπικουρούμενοι από εθελοντές, που ορισμένοι δυναμικοί
Δήμαρχοι της Αττικής έχουν οργανώσει προς
όφελος της κοινωνίας. Με το αίσθημα της αυτοθυσίας και περίσσιο κουράγιο έδωσαν για
πέντε ημέρες άνιση μάχη με τις φλόγες.
Και ενώ οι πυρκαγιές ήταν σε εξέλιξη και κατακαίγαν τεράστιες εκτάσεις στην Αττική και την
υπόλοιπη Ελλάδα, οι πολιτικοί μας, κατώτεροι
και πάλι των περιστάσεων, βρήκαν για μια
ακόμη αφορμή και πρώτης τάξεως ευκαιρία
για να αντιδικήσουν περί του «τις πταίει»…..
Είναι γεγονός ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν
επιπτώσεις και στο θέμα της πυρόσβεσης. Είναι εξοργιστικό να διαβάζουμε περισπούδαστα
σχόλια και κριτική από κάποιους που και με
τα δύο χέρια ψήφιζαν ναι σε όλες τις περικοπές, ειδικά σ΄ αυτές που ΄χαν να κάνουν με τις
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
Και τώρα κουνάνε δάχτυλο ρωτώντας “γιατί
δεν πετάνε τα αεροπλάνα”; Γιατί δεν έχουν τ΄
ανταλλακτικά , που χρειάζονται και το ξέρουν
πολύ καλά κάποιοι απ΄αυτούς που πάνω από
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τις στάχτες παριστάνουν τους ειδήμονες.
Είναι επίσης πασιφανές οτι στον κρατικό μηχανισμό, που ασχολείται με τις φυσικές καταστροφές, έχουν τοποθετηθεί άτομα τα οποία
το μόνο προσόν τους είναι η πίστη τους στο
«κόμμα» και στην αγάπη τους προς την «καρέκλα» της εξουσίας. Τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον εκ του τραγικού σημερινού αποτελέσματος.
Οφείλουμε, αυτές τις ώρες, ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ στους ηρωικούς πυροσβέστες μας
και στους χειριστές των εναέριων μέσων πυρόσβεσης και είθε η Παναγιά να τους προστατεύει. Ο σεβασμός όλων των Ελλήνων είναι
δεδομένος. Την εκτίμηση για τις ζημιές και για
το τι φταίει θα το πράξουν οι ειδικοί και όχι οι
ψηφοθηρούντες πάνω στα αποκαΐδια, που συνήθως δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον πεύκο, από την βελανίδια.
Όμως, έστω και τώρα, απαιτείται η εφαρμογή
ενός νέου ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και ειδικότερα των πυρκαγιών, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που
έχουν εξαχθεί από τις προηγούμενες καταστροφές, άλλα και την οικονομική κατάσταση
της χώρας. Αυτό μπορεί να γίνει, βέβαια, μόνο
από ειδικούς, που έχουν τις εμπειρίες και την
ανάλογη επιστημονική κατάρτιση και όχι από
κομματικούς ινστρούχτορες και δήθεν «οικολόγους».
Σε όλους δε που “τυμβωρυχούν” στα αποκαΐδια της χώρας το καλύτερο που μπορούμε να
πούμε είναι ότι «κρείττον του λαλείν το σιγάν».
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Ελλάδα - Ισπανία : ισότιμα κράτη δύο ταχυτήτων
Άγγελος Αγραφιώτης : Μέλος της Γραμματείας
του Τομέα Προ.Πο. του ΠΑΣΟΚ
Η χώρα μας, όπως και η Ισπανία είναι δύο
χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός
μηχανισμού που, σε θεωρητική βάση τουλάχιστο, βασίζεται στις κοινές πολιτικές και τη λεγόμενη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών.
Πολλές φορές, δε, τα τελευταία χρόνια ακούμε τη λέξη σύγκλιση, όμως σχεδόν ποτέ δεν
μπαίνουμε στη διαδικασία να αναλογιστούμε
τη σημαίνει η λέξη σύγκλιση, ειδικά σε ότι αφορά τη φρασεολογία της ΕΕ.
Θεωρητικά, λοιπόν, η λέξη σύγκλιση σημαίνει
ότι τα μέλη που απαρτίζουν αυτή την Ένωση
βρίσκονται στο ίδιο σημείο (τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο που, επίσης, αναφέρεται συχνά πυκνά ως όρος), στο ίδιο επίπεδο σε ότι αφορά
οτιδήποτε σχετίζεται με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την κεντρική κυβέρνηση κάθε χώρας.
Στην περίπτωση της χώρας μας όμως, συμβαίνει κάτι τέτοιο; Βρισκόμαστε σε εκείνο το
σημείο, ώστε να λέμε ότι η διαχείριση των
πραγμάτων στη χώρα μας βρίσκεται στα ίδια
επίπεδα με τις υπόλοιπης Ε.Ε.; Είτε αυτό αφορά την οικονομική διαχείριση, είτε την αντιμετώπιση κάποιου έκτατου γεγονότος, όπως για
παράδειγμα οι πρόσφατες φωτιές στη χώρα
μας και η προχθεσινή τρομοκρατική επίθεση
στη Βαρκελώνη.
Με τη σημερινή μου, λοιπόν, προσέγγιση κάνουμε μία σύγκριση προκειμένου να δούμε
πως οι κρατικοί μηχανισμοί αντέδρασαν, το
επίπεδο της ετοιμότητας και όλα τα σχετικά
πεδία, τα οποία αποτελούν τους δείκτες αξιολόγησης του κρατικού μηχανισμού σε τέτοιες
περιπτώσεις.
Ισπανία: Τρομοκρατικές επιθέσεις
Από την πρώτη ώρα το κράτος έκανε ανακοίνωση ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, να μην επηρεάζονται από όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και
ακούνε στις τηλεοράσεις και να περιμένουν
την επίσημη ανακοίνωσή του, για την κατά-

σταση την οποία ελέγχει. Έτσι οι πολίτες αισθάνθηκαν σιγουριά και εφάρμοζαν όσα το
κράτος τους ζήτησε, δίχως πανικό, και η αστυνομία έκανε τη δουλειά της επαγγελματικά με
επιτυχία και μάλιστα ανταποκρίθηκε σε χρόνο
ρεκόρ, σε τέσσερα διαφορετικά σημεία, δίχως
τραυματισμό πολίτη.
Η Δήμαρχος της πόλης και ο πρωθυπουργός
της χώρας διέκοψαν τις διακοπές τους και επέστρεψαν στην Βαρκελώνη.
Πράγματι το κράτος σε 3 ώρες «εμφανίστηκε»
με επίσημη ανακοίνωσή του και ανέφερε όλο
το ιστορικόκαι συνεχίζει τη δουλειά του την
επόμενη ημέρα μεθοδικά και επαγγελματικά,
μέχρι την πλήρη εξάλειψη της συγκεκριμένης
απειλής.
Ελλάδα πυρκαγιές Αυγούστου 2017
Πρώτη ημέρα
Το κράτος άφαντο! Όλοι οι κυβερνητικοί σε
διακοπές, παρά την αντίθετη εξαγγελία του
πρωθυπουργού της χώρας πριν μερικές ημέρες στο υπουργικό συμβούλιο, ότι δεν θα πάνε
διακοπές.
Καμιά ανακοίνωση από το επίσημο όργανο
του κράτους, τον εκπρόσωπο τύπου, επί 3
ημέρες!!! Πλήρη σιγή…
Οι πολίτες, δημοτικοί σύμβουλοι, Δήμαρχοι
έκαναν αναμεταδόσεις από τα μέτωπα της
φωτιάς και πληροφορούσαν την κοινή γνώμη.
Τα κανάλια ουσιαστικά μετέδιδαν την πραγματική εικόνα, την οποία όμως δεν είχε το κράτος, παρόλο που διαθέτει τα πολυδιαφημισμένα Drones που έχουμε χρυσοπληρώσει.
Οι υδροφόρες συγκεντρωμένες στο προκαθορισμένο σημείο, σύμφωνα με το σχέδιο και
ανέμεναν εντολές, οι οποίες όμως δεν ερχόταν.
Τα ελικόπτερα που έχουμε μισθώσει δεν έχουν
έρθει όλα, επειδή καθυστερήσαμε να υπογράψουμε τη σύμβαση και τελικά την υπογράψαμε
υπερκοστολογημένη, αφού με το ίδιο τίμημα
τα νοικιάσαμε για το μισό χρονικό διάστημα,
από προηγούμενη χρονιά.
Στο μεταξύ περιουσίες πολιτών καίγονταν!
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Δεύτερη ημέρα
Τη δεύτερη ημέρα έγινε εμφανές το πρόβλημα
της ανυπαρξίας μέριμνας για τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν. Δε λήφθηκε μέριμνα
για εφεδρείες, ράντζα για να ξαπλώσουν λίγο,
να βγάλουν τις αρβύλες τους….ούτε καν σάντουιτς για να φάνε και νερό να πιούνε. Ακόμη
και αυτό το ανέλαβαν πρόσκοποι… και η τοπική αυτοδιοίκηση…
Την ίδια ημέρα των καταστροφικών πυρκαγιών λοιπόν, εμφανίστηκαν δύο υπουργοί στο
συντονιστικό της πυροσβεστικής, μαυρισμένοι φορώντας λευκά πουκάμισα που έκαναν
την αντίθεση ακόμη πιο εμφανή… και ο πρωθυπουργός μας, άφαντος, έστειλε ένα tweet
όπου μας ανακοίνωνε πως ενημερώθηκε από
τον αρμόδιο υπουργό του και έδωσε εντολές…
Την ίδια ημέρα δύο υπουργοί της κυβέρνησης, θέλοντας να καλύψουν επικοινωνιακά την
ανυπαρξία τους, έκαναν ανακοινώσεις περί
σεναρίων συνομωσιολογίας για εμπρησμούς,
δίχως φυσικά να μπορέσουν να δικαιολογήσουν γιατί από τη στιγμή που εντόπισαν οργανωμένο σχέδιο καταστροφής της χώρας με
εμπρησμούς, δε συγκάλεσαν το Συμβούλιο
Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να επιληφθεί της
κατάστασης. Ήταν δε τόσο σοβαρά τα επιχειρήματά τους, που 3 ημέρες μετά πήραν πίσω
τις ανακοινώσεις τους...
Τρίτη ημέρα
Την Τρίτη ημέρα εμφανίστηκε ο αρμόδιος εκπρόσωπος τύπου, όπου έκανε και την πρώτη
ανακοίνωσή του, λέγοντας πως όλα πήγαν μια
χαρά με την κατάσβεση των πυρκαγιών και
ουσιαστικά επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και
στα κανάλια. Οι πυρκαγιές βέβαια συνεχίζονταν και κατάκαιγαν τα πάντα….
Καμιά λέξη για την υπόθεση. ¨Ένα συγνώμη
για τα σπίτια πολιτών στη Μάνη, στα Κύθηρα,
στον Κάλαμο, στον Κότρωνα και τα χιλιάδες
στρέμματα δάσους που κάηκαν.
Την ίδια ημέρα ο αρμόδιος υπουργός, στρατηγός ε.α, εξήγγειλε «επίθεση» το επόμενο
πρωινό σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς. Δε χρειάστηκε βέβαια, επειδή ο αέρας κόπασε και στο
μεταξύ δεν έμεινε τίποτα άλλο να καεί στην
ανατολική Αττική.
Την ίδια ημέρα σκέφτηκαν και ζήτησαν βοήθεια
από την Ε.Ε, η οποία αρνήθηκε τη συνδρομή
της και ζήτησαν και βοήθεια από την Κύπρο, η
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οποία θα έστελνε 60 πυροσβέστες, αλλά όπως
είπα δε χρειάστηκε να έρθουν, επειδή ο καλός
Θεούλης κόπασε τους ανέμους…
Η μεταφορά των Κυπρίων πυροσβεστών θα
γινόταν με Ελληνικό C130. Πήγε το ένα να
τους πάρει και έμεινε από βλάβη στην Κύπρο
και έτσι αναγκαστήκαν να στείλουν δεύτερο με
μηχανικούς, να επισκευάσει το πρώτο και να
επιστρέψουν και τα δύο μαζί.
Ευτυχώς που ο καλός Θεούλης κόπασε τους
ανέμους και έτσι δεν ήρθαν τελικά οι Κύπριοι
πυροσβέστες στην Ελλάδα, οι οποίοι θα έρχονταν, αν δε χαλούσε το πρώτο αεροσκάφος και
υπήρχε καθυστέρηση στην αναχώρησή τους,
για τουρισμό….
Τέταρτη ημέρα
Την τέταρτη ημέρα και αφού είχαν καεί τα πάντα και η φωτιά έσβησε στην Ανατολική Αττική
εμφανίστηκε άλλος υπουργός, ο οποίος στο
FB κατά τη συνήθη τακτική του άρχισε να βρίζει τα κανάλια που έδειχναν την πραγματική
εικόνα και τους χαλούσε το αφήγημα….
Ο πρωθυπουργός της χώρας εμφανίστηκε !
Με μια τηλεοπτική υπερπαραγωγή, η οποία
καλύφθηκε από δύο τηλεοπτικά κανάλια επιλογής της κυβέρνησης και απέκλεισαν άλλα
δύο, που δεν της άρεσαν…
Πέταξε πάνω από τα καμένα και διαπίστωσε
ότι διαπίστωσε…
Είδαμε τον πρωθυπουργό μας, με μια συνοδεία
14 αυτοκινήτων, τον είδαμε να φορά ακουστικά και να διαβάζει χάρτες στο ελικόπτερο, να
μιλά μέσω ασυρμάτου και να ευχαριστεί τους
πυροσβέστες, (άσχετο που μάλλον δεν πατούσε καλά το press και το μήνυμα έφτασε μισό),
να περπατά και να χαιρετά και να εναγκαλίζεται με πολίτες που τον περίμεναν…. ήταν από
τους πολίτες που βλέπουν τους υπουργούς
στο δρόμο και χαίρονται…
Στην ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός μας,
αναφέρθηκε σε μικρότερη έκταση καμένων
στρεμμάτων από το 2007….
Ούτε αυτός αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγνώμη από τους πολίτες της χώρας την
οποία κυβερνά…. Συγγνώμη από τους εκατοντάδες πυροσβέστες που επιχειρούσαν και
επιχειρούν νηστικοί… που τους κατέβασαν
από το καράβι ως τζαμπατζήδες….
Πέμπτη ημέρα
Η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά συνεχίζουν να
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Πέμπτη ημέρα
Η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά συνεχίζουν να
καίγονται και να εκκενώνονται χωριά. Ίσως η
εξαγγελθείσα «επίθεση» του στρατηγού, την
Τρίτη ημέρα, αφορούσε μόνο στην Αττική….
Εκεί ήταν οι κάμερες που τους χαλούσαν το
αφήγημα…
Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν στην Κεφαλονιά, πήραν το καράβι της γραμμής για να
επιστρέψουν σπίτια τους και τους κατέβασαν
από το καράβι, επειδή το αρχηγείο της πυροσβεστικής δεν είχε συνάψει σύμβαση δωρεάν
μεταφοράς με τη ναυτιλιακή εταιρεία (ήθελε
μυαλό να σκεφτεί κάποιος στο αρχηγείο, ότι οι
πυροσβέστες που είχαν σταλθεί στην Κεφαλονιά για να επιχειρήσουν, θα έπρεπε να επιστρέψουν κάποια στιγμή σπίτια τους).
Επίλογος
Η αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή που
έγινε αντιληπτή η ανικανότητα της κυβέρνησης
να διαχειριστεί την κρίση-από τις ξαπλώστρες
αρχικά που έκαναν διακοπές και από υβριστικές και άσχετες δηλώσεις στην πορεία - εξέδωσε καταδικαστικές ανακοινώσεις και δέχτηκε άμεσα επίθεση από την κυβέρνηση που ως
δάσκαλος της κουνούσε το δάκτυλο αναφέροντας πως ξεχάσατε στη δική σας διακυβέρνηση, πόσα στρέμματα κάηκαν;
Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης! Στα
χρόνια σας κάηκαν περισσότερα στρέμματα
ενώ στα δικά μας λιγότερα… Η περίπτωση να
έκαναν καλά τη δουλειά τους από την πρώτη

στιγμή, δεν αναφέρθηκε….
Όσο για παραίτηση κάποιου υπουργού ή ακόμη και ολόκληρης της κυβέρνησης, ούτε κουβέντα! και πώς να γίνει άλλωστε αφού όλα τα
βλέπουν ότι έγιναν καλά.
Κλείνοντας σας καλώ αφού διαβάσατε, να
συγκρίνετε τα γεγονότα και την αντιμετώπισή
τους από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών…
Αντιλαμβάνεστε με την πρώτη ματιά πως στην
Ελλάδα μας, στηριζόμαστε στο φιλότιμο των
κατοίκων… των «νηστικών» πυροσβεστών και
των εθελοντών.
Αντιλαμβάνεστε με την πρώτη ματιά πως στην
Ελλάδα μας είμαστε άτυχοι. ΔΕΝ έχουμε κυβέρνηση σοβαρή να αντιμετωπίσει πυρκαγιές
με πλάνο, επαγγελματισμό και τη δέουσα σοβαρότητα.
Πόσο μάλλον να αντιμετωπίσει τρομοκρατική
επίθεση και μάλιστα σε τέσσερα σημεία ταυτόχρονα.

δασικές πυρκαγιές : προβληματισμοί και προτάσεις
Το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών απασχόλησε την ελληνική κοινή γνώμη για ουκ ολίγες
φορές. Ειδικά μετά τις φονικές δασικές πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών επανήλθε
στο προσκήνιο των πολιτικών και κοινωνικών
εξελίξεων. Πρόκειται για θέμα με πολλές προεκτάσεις που ως επί το πλείστον προσεγγίζεται
επιφανειακά χωρίς την απαραίτητη εμβάθυνση καθώς όπως προαναφέραμε είναι θέμα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυδιάστατο. Στο παρόν
κείμενο θα προσπαθήσουμε να καταγράψου-

με εν συντομία ορισμένους προβληματισμούς
μας με γνώμονα την ορθολογική σκέψη και την
εκτίμηση κόστους – οφέλους.
Δεδομένου πως οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα σύνηθες γεγονός απόρροια του κλίματος και του μεσογειακού οικοσυστήματος
οφείλουμε να επισημάνουμε πως ο απόλυτος
εκμηδενισμός τους είναι αδύνατος και ως εκ
τούτων θα ήταν υπερβολή όποιος ισχυριστεί
πως μπορεί να πετύχει τον ολικό περιορισμό
των δασικών πυρκαγιών. Επίσης, οι δασικές
πυρκαγιές συμβάλλουν στην ανανέωση του
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δασικού πλούτου. Επιπλέον, δασικές πυρκαγιές υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες του Δυτικού κόσμου μερικές εκ των οποίων όπως η
ΗΠΑ ή ο Καναδάς διαθέτουν τα πλέον εξελιγμένα μοντέλα δασικής προστασίας.
Στο παρόν σημείο θα προβούμε σε δύο καίριες
επισημάνσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την πρόληψη και η δεύτερη με την καταστολή. Οι δασικές πυρκαγιές είναι κατά 80% θέμα πρόληψης
και κατά 20% θέμα καταστολής. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα της χώρας μας είναι ο σχεδιασμός
και η οργάνωση των προληπτικών ενεργειών.
Και εξηγούμαστε:
Η Δασική Υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες; Τι μέτρα λαμβάνει για τη προστασία του δασικού πλούτου; Οι απαντήσεις
στα δύο προηγούμενα ερωτήματα είναι απογοητευτικές. Δυστυχώς δεν εκτελούνται περιπολίες, ελάχιστα πυροφυλάκια λειτουργούν
και επανδρώνονται από την Δασική Υπηρεσία,
δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες αντιπυρικές
ζώνες και η πλειάδα των δεξαμενών ύδατος
δεν είναι λειτουργικές. Και από το τελευταίο
δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα στον ανεφοδιασμό επίγειων και εναερίων μέσων. Κακά
τα ψέματα η Δασική Υπηρεσία φέρει μεγάλες
ευθύνες.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί όπως οφείλει; Όχι. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως
δεν καθαρίζονται τα επικίνδυνα σημεία που
συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα καύσιμης
ύλης. Ακολούθως, το σκέλος των παράνομων
χωματερών. Μεγάλο μέρος των πυρκαγιών
ξεκινά από παράνομες χωματερές πολλές εκ
των οποίων διαχειρίζονται από αθίγγανους. Οι
δήμοι ή οι περιφέρειες στηρίζουν εμπράκτως
τον εθελοντισμό; Συντονίζουν με πρόγραμμα
και οργάνωση τις εθελοντικές ομάδες;
Η πολεοδομία μεριμνεί να ελέγξει και πιθανόν να τιμωρήσει όπως ο νόμος ορίζει όσους
έχουν χτίσει σε μη προβλεπόμενα μέρη και
σημεία; Διότι δεν είναι δυνατόν όταν η πυρκαγιά προσεγγίζει ένα αυθαίρετο να επιχειρεί και
ένα Canadair ή ένα ελικόπτερο. Κοινό μυστικό είναι πως πολλά σπίτια είναι αυθαίρετα και
βρίσκονται όταν βρίσκονται στα πλέον απομακρυσμένα σημεία.
Η ΔΕΗ φροντίζει να ελέγξει τα δίκτυα της για
πιθανές ατέλειες που θα οδηγήσουν σε δασικές πυρκαγιές;
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Το ΠΣ ελέγχει προληπτικά, αν όσοι νομίμως
κατοικούν εντός δασικών εκτάσεων ή βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία αν έχουν τα
προαπαιτούμενα μέτρα δασοπροστασίας; Παρατηρείται το γεγονός να υπάρχουν μεγάλες
οικίες καταμεσής του δάσους χωρίς να ελάχιστα μέτρα αυτοπροστασίας. Ελέγχονται οι χώροι με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού όπως
είναι οι κατασκηνώσεις αν έχουν τα απαραίτητα μέτρα δασοπροστασίας;
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει φροντίσει να καλλιεργήσει ευσυνειδησία και υπευθυνότητα στους μελλοντικούς πολίτες ως προς
την περιβαλλοντική προστασία μέρος της
οποίας είναι και ο δασικός πλούτος;
Έχουμε βελτιώσει τα συστήματα επιτήρησης
δασών ή τα τεχνολογικά εργαλεία πυρανίχνευσης; Χαρακτηριστικά μπορείτε να δείτε το παράδειγμα της Κύπρου.
Δυστυχώς, οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι κατά το σύνολο τους απογοητευτικές. Από το 2007 που θρηνήσαμε δεκάδες νεκρούς ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει προς
το καλύτερο. Όπως και σε όλα τα θέματα. Όλα
τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Η
Ελλάδα είναι μια χώρα που μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή δεν γίνεται ο καταμερισμός ευθυνών που πρέπει και ούτε κατά
διάνοια αλλάζουν πράγματα και καταστάσεις.
H EΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΣΤΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΑ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΓΙΑ 2-3 ΜΗΝΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ;
Συνεχίζοντας ως προς την καταστολή θα ξεκινήσουμε αρχικώς από το ζήτημα των εναερίων μέσων όπου τελευταία γίνεται μεγάλη κουβέντα. Η χώρα μας έχει τον μεγαλύτερο στόλο
πυροσβεστικών στην Ευρώπη. Συνολικά τρεις
μοίρες, μια με 7 CL-415, μια με 11 CL-215
και μια με PZL (Mielec) M-18B «Dromader»
τα οποία χρησιμοποιούνται για αποστολή σε
πρώτο χρόνο προτού η φωτιά εξαπλωθεί. Το
σύνολο των παραπάνω ιπτάμενων μέσων
είναι παλαιό, κοστίζει αρκετά, δεν συντηρείται σωστά για λόγους που προαναφέραμε σε
προηγούμενο μας άρθρο και δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα επιχειρησιακά δεδομένα
αεροπυρόσβεσης. Η Ελλάδα χρειάζεται να
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δώσει βάση στην πρόληψη και στην εφαρμογή
νέων τεχνολογιών στην πυρόσβεση. Εξάλλου
αν δει κανείς τους αριθμούς η χώρα μας έχει
τον μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη και παρόλα αυτά οι
πυρκαγιές συνεχίζονται. Άρα, δεν είναι θέμα
μόνον αεροσκαφών. Σε κάθε περίπτωση γενικότερα ο στόλος των πυροσβεστικών πρέπει
να μειωθεί.
Επειδή στην Ελλάδα είμαι αριθμολάγνοι και
εν πολλοίς οι συντεχνίες έχουν πολύ ισχυρό
lobby (όπως είναι η ενοποίηση των δύο μοιρών στην Ελευσίνα με κοινή βάση τεχνικής
υποστήριξης) στην λήψη πολιτικών αποφάσεων σε ανώτατο έχουμε στην εντύπωση ότι
ένας τεράστιος στόλος αποτελεί τροχοπέδη
στις φωτιές. Συν τις άλλοις, νοικιάζουμε πυροσβεστικά ελικόπτερα με υψηλό κόστος. Τη
τελευταία πενταετία δαπανήθηκαν περί τα
180 εκατομμύρια ευρώ. Στην αεροπυρόσβεση
συμβάλει και ο Ε.Σ και ειδικότερα η Αεροπορία
Στρατού διατίθενται βαρέα ελικόπτερα CH-47
Chinook του 4ου ΤΕΑΣ. Ελικόπτερα τα οποία
υφίστανται μεγάλη καταπόνηση, προσθέτουν
πολλές ώρες και παθαίνουν ζημιές λόγω διάβρωσης από το θαλασσινό νερό. Στην μάχη
από αέρος συμβάλει και η Υπηρεσία Εναερίων
Μέσων του Π.Σ η οποία έχει πολύ σημαντική
προσφορά και συμβολή, τα ελικόπτερα της συντηρούνται άριστα αφού η τεχνική υποστήριξη
γίνεται από ιδιώτη στα Μέγαρα και γενικότερα
η συγκεκριμένα υπηρεσία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τον ευρύτερο σχεδιασμό.
ΤΟ S-64 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΙΚΑΝΟ ΕΝΑΕΡΙΟ
ΜΕΣΟ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Η ΜΗΠΩΣ Η ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ;
Λόγω του ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και
επειδή τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι το καλύτερο επιχείρημα, πρόταση μας είναι να γίνουν
οικονομοτεχνικές μελέτες και να δούμε εν τέλει
αν αξίζει το ελληνικό δημόσιο να συντηρεί τόσες δομές όπως οι παραπάνω ή να αναθέσει
σε μια ιδιωτική εταιρεία την αεροπυρόσβεση
όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες. Ανάλογη
πρόταση είχε συζητηθεί τη περίοδο της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όμως απορ-

ρίφθηκε λόγω του κρατικίστικων αντιλήψεων
που επικρατούν στα θέματα της εμπλοκής των
ιδιωτικών εταιρειών. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων δεν εισηγούμαστε την ιδιωτικοποίηση
της αεροπυρόσβεσης αλλά προτείνουμε την
εξέταση της.
Μια άλλη πρόταση μας είναι η μετάταξη των
πυροσβεστικών αεροσκαφών στο ΠΣ ώστε
να μπορέσει αυτό να εκμεταλλευτεί κοινοτικά
κονδύλια από την ΕΕ ώστε να ανανεώσει τον
στόλο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η Π.Α δεν
μπορεί να απορροφήσει ευρωπαϊκά κονδύλια
αφού είναι στρατιωτικός οργανισμός διοικητικά υπαγόμενος στο Υπουργείο Άμυνας και όχι
υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας υπαγόμενη
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Τα δε PZL
όντας και ψεκαστικά αεροσκάφη μπορούν να
περάσουν στις Περιφέρειες (των οποίων οι
εξουσίες διευρύνθηκαν) με τις τελευταίες να τα
ανανεώνουν με νέας τεχνολογίας αντίστοιχων
δυνατοτήτων αεροσκάφη και την συντήρηση
των οποίων θα αναλάβει ιδιωτική εταιρεία ή
να αποσυρθούν εντελώς. Άποψη μας είναι ο
Ε.Σ ή γενικότερα οι Ε.Δ να αποσυρθούν από
το κομμάτι της δασοπυρόσβεσης αφού οι ίδιες
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαθεσιμοτήτων και είναι λάθος ενέργεια να επιβαρύνονται με πρόσθετες ώρες τα ιπτάμενα μέσα
τους όπως συμβαίνει τα CH-47 Chinook του
4ου ΤΕΑΣ.
ΤΑ CANADAIR CL-215 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ
ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΧΘΕΣ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ, ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ.
Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αυτή που μπορεί να ενισχυθεί εκμεταλλευόμενη αφενός τα κονδύλια
που θα εξοικονομηθούν για την ενοικίαση των
εναερίων μέσων και αφετέρου τα κονδύλια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σκέλος της
εσωτερικής ασφάλειας. Αυτό που χρειάζεται η
Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Π.Σ είναι ένα
εξοπλιστικό πρόγραμμα με προμήθεια μεσαίου τύπου δικινητήριων ελικοπτέρων κατάλληλης διαμόρφωσης να εκτελούν με ειδικές προσθαφαιρούμενες συλλογές αεροδιακομιδές,
δασοπυρόβεση και Έρευνα και Διάσωση σε
χερσαίο περιβάλλον. Παράλληλα, πρέπει να
δοθεί έμφαση στο ζήτημα της επάρκειας χε
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χειριστών και να εξεταστεί εάν αξίζει τα συντηρεί το ίδιο το Π.Σ τα ιπτάμενα μέσα σου ή να τα
αναθέσει σε ιδιώτη μέσα από ένα ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό όπου η σύμβαση με
τον ιδιώτη θα εγγυάται υψηλές διαθεσιμότητες
όπως αυτές θα οριστούν από τον επιμέρους
επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό της τεχνικής αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Στις ΗΠΑ μια
διαδεδομένη τεχνική αντιμετώπισης των πυρκαγιών είναι το αντιπυρ. Το «αντιπύρ» είναι
μια μέθοδος αντιμετώπισης των πυρκαγιών η
οποία εφαρμόζεται σε Αμερική και Αυστραλία.
Οι πυροσβέστες πρέπει να ανάψουν το «αντιπύρ» στη σωστή απόσταση και να λάβουν
υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως για
παράδειγμα την απόσταση και την κατεύθυνση του ανέμου, ώστε να κινηθεί προς την κύρια φωτιά και να μην επεκταθεί προς άλλες
κατευθύνσεις. Η ελεγχόμενη καύση γίνεται
προκειμένου η φωτιά που κινείται να συναντήσει καμένα και ως εκ τούτου εξαιτίας έλλειψης
καύσιμης ύλης να σταματήσει. Στην Ελλάδα
βέβαια το μειονέκτημα συνοψίζεται στην αδυναμία ύπαρξης μεγάλων δασικών εκτάσεων
και στα πολλά χωριά και οικισμούς που υπάρχουν μεταξύ του μετώπου της πυρκαγιάς.
ΤΑ PZL ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ. ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΥΧΗΣ ΕΡΓΟ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Η ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΑ, ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ.
Για το ΠΣ επιτακτική είναι η ανάγκη για την
προμήθεια συστήματος Διοίκησης & Ελέγχου
C4I. Υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη ενός
σύγχρονου συστήματος όπου θα απεικονίζεται
το μέτωπο της πυρκαγιάς, οι θέσεις του προσωπικού και των οχημάτων που επιχειρούν,
οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι κινήσεις των
εναέριων μέσων, οι θέσεις ανεφοδιασμού νερού, ελικοδρόμια, οι θέσεις των εθελοντών, οι
οικισμοί κτλ σε έναν τρισδιάστατο χάρτη που
θα απεικονίζει το ανάγλυφο του εδάφους. Εξ’
άλλου ο συντονισμός είναι το άλφα και το ωμέγα. Τα drones του ΠΣ έδωσαν νέες δυνατότητες και ήταν ένα καλό πρώτο βήμα.
Αναφορικά με το ζήτημα της επάρκειας του
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προσωπικού του Π.Σ, των οχημάτων και της
υλικοτεχνικής υποδομής υπάρχουν μεγάλες
ελλείψεις με διαχρονικές ευθύνες των εκάστοτε κυβερνήσεων αφού ο εξοπλισμός είναι παρωχημένος, τα οχήματα κατά γενική ομολογία
παλαιά και με κακή συντήρηση ενώ η μη έγκαιρη πρόσληψη και κατανομή των συμβασιούχων πυροσβεστών δημιουργεί σοβαρά κενά
προσωπικού. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε
περαιτέρω καθώς πρόκειται για πολύ γνωστά
ζητήματα που έχουν ειπωθεί πολλάκις και είναι
καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης και απορρόφησης και διαχείρισης κονδυλίων.
Συνοψίζοντας, θέλουμε να κλείσουμε λέγοντας
πως βέλτιστη λύση δεν υπάρχει. Με τις δασικές πυρκαγιές πρέπει να συμβιώσουμε αποδεχόμενοι ως πολίτες και κοινωνία την ύπαρξη
τους και παράλληλα να δώσουμε μεγάλη βάση
στη πρόληψη. Από εκεί και πέρα χρειάζονται
οικονομοτεχνικές αναλύσεις πόσο κοστίζει η
κάθε πρόταση και τι όφελος έχει. Ελπίζουμε με
το παρόν κείμενο να θέσαμε κάποιες βάσεις
υγιούς προβληματισμού και επιτέλους να δούμε κάποια πράγματα να βελτιώνονται. Αν και
το τελευταίο είναι πολύ δύσκολο για μια χώρα
όπως η Ελλάδα.
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εικόνα οργανωμένου σχεδίου εμπρησμών
Συνέντευξη του Επίτιμου Προέδρου της ΕΑΠΣ
Νίκου Διαμαντή στην Αντωνία Ρηγάτου για την
εφημερίδα Πελοπόννησος
Ο κ. Διαμαντής ανέφερε ότι οι πυρκαγιές της
Ζακύνθου και ορισμένες πυρκαγιές της Αττικής παρουσιάζουν την εικόνα οργανωμένου
σχεδίου εμπρησμών. Επιπλέον, επεσήμανε
ότι η πολιτική ηγεσία δεν κατάφερε να υλοποιήσει έγκαιρα τη μίσθωση των 7 ελικοπτέρων
μεσαίου τύπου με αποτέλεσμα μέχρι και τις
10/08/2017 τα μέσα αυτά να λείπουν από τον
σχεδιασμό, γεγονός που παρεμπόδισε καίρια
το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στη συνέχεια, έκανε μνεία για την κρίσιμη
περίοδο 2006-2007, όταν με εντολή του τότε
υπουργού Β. Πολύδωρα, η αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των μέσων αεροπυρόσβεσης και την υποβολή πρότασης για την
αναδιοργάνωση και ανανέωση του στόλου
αποτελούμενη από εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, την Πολεμικής Αεροπορίας και του Λιμενικού Σώματος κατέληξε σε
πολύ συγκριμένα αποτελέσματα για τη χρήση
νέων και σύγχρονων μέσων αεροπυρόσβεσης, τα οποία δυστυχώς ουδέποτε υλοποιήθηκαν.
Κύριε Διαμαντή, σχετικά με την αντιμετώπιση των φετινών πυρκαγιών, εκτιμάτε ότι
υπήρξαν ελλείψεις; Και αν ναι, ποιες ήσαν
αυτές;
Είναι γεγονός ότι την φετινή αντιπυρική περίοδο ο μηχανισμός γενικά για την αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος ειδικότερα, παρουσίασε
σημαντικές ελλείψεις, οι οποίες είχαν αναδειχθεί πολύ πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αλλά δυστυχώς δεν έγινε
δυνατό να καλυφθούν. Συγκεκριμένα, πλέον
της παλαιότητας των εναέριων μέσων όπως
είναι τα Canadair 215 και τα PZL παρουσίασαν πρόβλημα διαθεσιμότητας λόγω βλαβών
και τα Canadair 415, αποτέλεσμα αυτού ήταν
η μέση διαθεσιμότητα των Canadair να είναι
από 3 έως 6 μέσα την ημέρα.
Πλέον αυτού η πολιτική ηγεσία δεν κατάφερε

να υλοποιήσει έγκαιρα τη μίσθωση των 7 ελικοπτέρων μεσαίου τύπου με αποτέλεσμα μέχρι και τις 10/08/2017 τα μέσα αυτά να λείπουν
από τον σχεδιασμό. Επιπλέον τα οχήματα του
ΠΣ λόγω βλαβών, έλλειψης συντήρησης και
φθοράς ελαστικών δεν ήταν διαθέσιμα στο σύνολό τους ή αποχωρούσαν από τις επιχειρήσεις λόγω αδυναμίας να επιχειρήσουν.
Τέλος από τον μηχανισμό αφαιρέθηκαν πλέον
των 500 πυροσβεστών, χωρίς να αναπληρωθούν προκειμένου να επανδρώσουν τα Αεροδρόμια της FRAPORT.
Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να προσθέσουμε την έλλειψη μέτρων ατομικής προστασίας των πυροσβεστών που επιχειρούσαν
και την πεισματική άρνηση του Υπουργού κ.
Ν. Τόσκα να θεσμοθετηθούν και να εφαρμοστούν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και
για τους πυροσβέστες στις επιχειρήσεις με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλειά τους. Την έλλειψη πιστώσεων για κάλυψη
νυχτερινών, αργιών και υπερωριών των ΠΠΥ
και των εποχικών πυροσβεστών με αποτέλεσμα την αδυναμία υλοποίησης του τακτικού
σχεδιασμού του ΠΣ. Ακόμα και η μη ενεργοποίηση από την κυβέρνηση του νόμου για την
πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών
ουσιαστικά τους καθιστά μη ικανούς να χρησιμοποιηθούν από τον μηχανισμό σε επίπεδο
σχεδιασμού και επιχειρησιακής εκμετάλλευσης.
Ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Νίκος Τόσκας σε πρόσφατη συνέντευξή του αναφέρει ότι «στα χρόνια που
έπρεπε να ανανεωθεί ο στόλος και περίσσευαν τα χρήματα δεν έγινε απολύτως τίποτα». Ποια είναι η γνώμη σας;
Για άλλη μια φορά ο κ. Υπουργός επικαλούμενος λαϊκίστικα μια γενική απλούστευση, υποστηρίζει ένα μεγάλο ψέμα και αυτό γιατί ξέρει
ή αν δεν ξέρει, όφειλε να γνωρίζει ότι από το
1998 το ΠΣ υλοποίησε και υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα ανανέωσης και ενίσχυσης των
μέσων και του εξοπλισμού του και συγκεριμένα τη δεκαετία του 2000 δημιούργησε την
Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του ΠΣ και
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προμηθεύτηκε 3 Πυροσβεστικά Ελικόπτερα
BK 112 και 2 SUPER PUMA, τα οποία σήμερα επιχειρούν αεροπυρόσβεση με κάδο και
αεροδιακομιδές, δράσεις για τις οποίες βέβαια
ο κ. Υπουργός καμαρώνει. Επιπλέον, το ΠΣ
προμηθεύτηκε πλέον των 800 πυροσβεστικών οχημάτων και οχημάτων ειδικού εξοπλισμού καθώς και 5 πυροσβεστικά πλοία, χωρίς
να αναφέρουμε τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, τα οποία δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση δεν μπορεί ούτε να αντικαταστήσει, αλλά
ούτε και να ανανεώσει και τα οποία είχαν καταστήσει τον Ελληνα Πυροσβέστη από τους
πιο σύγχρονους στην ΕΕ και το ΠΣ ένα από
τα ελάχιστα σώματα στην ΕΕ που αντιμετωπίζουν ολιστικά τα θέματα πυρασφάλειας και
πολιτικής προστασίας. Είναι κρίμα για λόγους
στιγμιαίας επικοινωνίας να απαξιώνουμε το
έργο δεκαετιών που δεν το έκαναν «άλλοι» το
έκαναν οι πυροσβέστες και τα στελέχη του ΠΣ.
Με δεδομένο ότι τα Canadair έχουν παλαιώσει, υπάρχει δυνατότητα χρήσης άλλων
μέσων;
Είχε γίνει την περίοδο 2006-2007 με εντολή του
τότε Υπουργού κ. Πολύδωρα επιτροπή αποτελούμενη από το Πυροσβεστικό Σώμα, την
Πολεμική Αεροπορία και το Λιμενικό Σώμα για
την αξιολόγηση των μέσων αεροπυρόσβεσης
και την υποβολή πρότασης για την αναδιοργάνωση και ανανέωση του στόλου. Η επιτροπή
κατέληξε σε πολύ συγκριμένα αποτελέσματα
για τη χρήση νέων και σύγχρονων μέσων αεροπυρόσβεσης, αλλά δυστυχώς μετά την αποχώρηση του κ. Πολύδωρα τα αποτελέσματα
θα βρίσκονται ξεχασμένα σε κάποιο συρτάρι
του υπουργείου.
Σε πρόσφατη δήλωσή σας αναφέρατε ότι
«απαιτείται ένας επανασχεδιασμός για τα
πυροσβεστικά ελικόπτερα». Πείτε μας λίγα
λόγια γι’ αυτόν.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να αξιολογήσουμε την
αναγκαιότητα και του μέσου και του αριθμού
των ελικόπτερων μεσαίου τύπου με δεδομένο ότι επιχειρούν αεροπυρόσβεση και τα δύο
SUPER PUMA του ΠΣ και τα CHINOOK του
Στρατού. Αυτό όμως που προέχει, είναι η ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών με σύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη με αντίστοιχες επιχειρησιακές δυνατότητες.
Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα μας
φέτος, εκτιμάτε ότι αποδίδονται σε εμπρη-
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σμούς από πρόθεση ή αμέλεια;
Οι πυρκαγιές της Ζακύνθου και ορισμένες
πυρκαγιές της Αττικής παρουσιάζουν την εικόνα οργανωμένου σχεδίου εμπρησμών και
σε κάθε περίπτωση χωρίς πολιτική στόχευση,
οι υπόλοιπες πυρκαγιές στην υπόλοιπη Ελλάδα δυστυχώς θα πρέπει να αποδοθούν σε
εγκληματικές αμέλειες των συμπολιτών μας,
σε εμπρησμούς συγκεκριμένης οικονομικής
και τοπικής στόχευσης και σε δράση ατόμων
με ψυχοπαθολογικά προβλήματα.
Πριν λίγους μήνες έγινε η παρουσίαση του
βιβλίου σας που φέρει τον τίτλο «Οι ασύμμετρες πυρκαγιές του 2007 στην Ελλάδα».
«Ασύμμετρες» με την έννοια του μεγέθους
ή με την έννοια της ενσυνείδητης πρόκλησης; Πείτε μας λίγα λόγια γι’ αυτό.
Η ασύμμετρη απειλή έχει την έννοια ότι χρησιμοποιούμε απλά και συνήθη μέσα τα οποία
προκαλούν απροσδόκητη και απρόσμενη
αλλά ιδιαίτερη αποτελεσματική καταστροφική
δράση στοχεύοντας και στοχοποιώντας τον
άμαχο πληθυσμό, ασκώντας ψυχολογική τρομοκράτηση. Συνήθως με τον όρο ασύμμετρες
απειλές, μπορούν να αποδοθούν και απειλές
επιθέσεων για τον εκφοβισμό ή την εξουδετέρωση μιας κυβέρνησης, του αστικού πληθυσμού ή τμημάτων του προκειμένου να επιτευχθούν πολιτικές ή κοινωνικές επιδιώξεις.
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αξιολογούνται με άριστα οι πυροσβέστες
Χαρακόπουλος: «Αξιολογούνται με άριστα
οι άνδρες και γυναίκες του Π.Σ.»
Αξιολογούνται με άριστα οι άνδρες και γυναίκες της Πυροσβεστικής και αξίζουν συγχαρητήρια στους εθελοντές, οι κυβερνώντες δεν
ανταποκρίθηκαν με επάρκεια, οι ευθύνες είναι
σοβαρές» , δηλώνει σε συνέντευξή του στο
Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων,
ο αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της
ΝΔ, και αρμόδιος για θέματα Προστασίας του
Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος και συνεχίζει στην συνέντευξη του στο
Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
και στον Σπύρο Γκουτζάνη:
Ερ.: Οι πυρκαγιές ανέβασαν και το πολιτικό θερμόμετρο. Έντονη κριτική ασκήθηκε
στην κυβέρνηση για τις ευθύνες της αλλά
και στην αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα, για τους υψηλούς τόνους, ενώ ήταν
σε εξέλιξη οι καταστροφικές πυρκαγιές.
Απ.: Κατ’ αρχάς να επισημάνουμε ότι σε αυτού του μεγέθους τις φυσικές καταστροφές
δεν χωρούν πολιτικά παιχνίδια. Ούτε βεβαίως μπαίνουν στο ζύγι οι καταστροφές. Εδώ
μιλάμε για ανυπολόγιστες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και την πανίδα,
όπως και σε ανθρώπινες περιουσίες. Σε αυτές τις στιγμές, κάθε κυβέρνηση μετριέται με
την πραγματικότητα και βαθμολογείται για την
αποτελεσματικότητά της. Αντιθέτως, με άριστα
βαθμολογήθηκαν οι άντρες και οι γυναίκες της
πυροσβεστικής που υπερέβαλαν εαυτούς και
μας έσωσαν από τα χειρότερα. Συγχαρητήρια αξίζουν, επίσης, και στους εθελοντές πυροσβέστες, όπως και στους κατοίκους που
αγωνίστηκαν με τα περιορισμένα μέσα που
είχαν για να περιορίσουν τις φλόγες. Δυστυχώς, όμως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και
σ’ αυτή την περίπτωση απέδειξε την αδυναμία
της να ανταποκριθεί στον ρόλο της. Κι αυτό
αφορά και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που θα εκδηλώνονταν
το φετινό θέρος, και στον συντονισμό στην
κατάσβεσή τους, αλλά και στη διαχείριση του
θέματος όταν έσβησαν τα πύρινα μέτωπα. Σε

όλες τις φάσεις οι κυβερνώντες δεν κατόρθωσαν να ανταποκριθούν επαρκώς. Είχαμε, για
παράδειγμα, εγκαίρως επισημάνει το ζήτημα
της εξοργιστικής καθυστέρησης στην ενοικίαση των επτά ελικοπτέρων για την πυρόσβεση.
Ενώ κάθε χρόνο ενοικιάζονται για 120 ημέρες,
δηλαδή για όλη τη θερινή περίοδο, εφέτος,
λόγω της αβελτηρίας του αρμόδιου υπουργείου, είχε μπει ο Αύγουστος και τα ελικόπτερα
δεν είχαν ενταχθεί στο επιχειρησιακό δυναμικό
της πυροσβεστικής. Όλους τους προηγούμενους μήνες είχαν καταγραφεί οι φωνές αγωνίας των πυροσβεστών για τις ελλείψεις σε
μέσα και ανθρώπους. Το υπουργείο, ωστόσο,
κώφευε και προτιμούσε να ασχολείται με τους
λεβέντες του «Ρουβίκωνα». Αλλά και όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές αντί να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια για να επιλυθούν τα
όποια προβλήματα της κρατικής μηχανής, το
Μαξίμου έπαιξε με το χαρτί της αποσταθεροποίησης. Οι φωτιές έμπαιναν για να ανατρέψουν τον κ. Πολάκη! Και όταν έσβησαν οι εστίες, εμφανίστηκε και ο κ. Τσίπρας, που αγνοείτο
η τύχη του τις δύσκολες ημέρες, για να μας πει
ότι κάηκαν μόνον 15 χιλιάδες στρέμματα σε
αντίθεση με τα 150 χιλιάδες το 2009. Είναι αδιανόητο ένας πρωθυπουργός να κάνει τέτοιες
κυνικές συγκρίσεις -που ήταν και λανθασμένες
καθώς τα καμένα στην Ανατολική Αττική ξεπέρασαν τις 26 χιλιάδες. Δεν μπορεί τον πόνο
των ανθρώπων, την αυτοθυσία όσων συμμετείχαν στην πυρόσβεση, να τα χρησιμοποιεί
για να βγει «λάδι» επικοινωνιακά. Γιατί φαίνεται ότι εν τέλει μόνον αυτό είναι που τον ενδιαφέρει, κι αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται.
Ερ.: Θεωρείτε ότι έχει την πολιτική ευθύνη
για την έκταση της καταστροφής ο υπουργός Νίκος Τόσκας; Νομίζετε ότι πρέπει να
παραιτηθεί;
Απ.: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ευθύνες υπάρχουν και είναι σοβαρές. Ιδίως στην ανεπαρκή
προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος,
κυρίως με εναέρια μέσα. Ωστόσο, δεν νομίζω
ότι ο κ. Τόσκας έχει συναίσθηση αυτών των ευθυνών. Γενικά στην κυβέρνηση αυτή η υπευθυνότητα είναι είδος εν ανεπαρκεία.
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Κανείς ποτέ δεν θεωρεί ότι έσφαλε. Η καρέκλα
της εξουσίας είναι πλέον η πραγματική ιδεολογία τους, όσο και να κάνουν τους ιδεολόγους.
Ερ.: Είναι οι καιρικές συνθήκες και η κλιματική αλλαγή ή η αναποτελεσματικότητα του
κρατικού μηχανισμού που ευθύνονται;
Απ.: Οι καιρικές συνθήκες, όπως και το γεωφυσικό περιβάλλον της χώρας είναι δεδομένα.
Αλλά και η άναρχη δόμηση εντός των δασικών εκτάσεων, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και
πολλές δεκαετίες. Το ζητούμενο είναι, όμως,
να αποκτήσουμε τις υποδομές και την τεχνογνωσία έτσι ώστε αυτό το, επαναλαμβανόμενο κάθε θέρος, φαινόμενο να το περιορίσουμε
στο ελάχιστο. Και αυτό είναι κάτι εφικτό, στο
οποίο θα μπορούσαν να συμφωνήσουν όλες
οι πολιτικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος της ΝΔ,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μια δέσμη έξι
προτάσεων που νομίζω ότι θα μπορούσαν
να γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης, ώστε να
οδηγηθούμε σε δυναμικές αποφάσεις. Η δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας
και η συγκρότηση ειδικού Σώματος δασοκομάντος εντός της Πυροσβεστικής, οι οποίοι θα
παρεμβαίνουν άμεσα στο αρχικό στάδιο της
πυρκαγιάς, πριν αυτή εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα
είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και θα

βοηθήσει πολύ, όπως και ο προληπτικός καθαρισμός των δασών και η χρήση σύγχρονης
τεχνολογίας για τον έγκαιρο εντοπισμό των
εστιών πυρκαγιάς.
Ερ.: Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι,
λόγω και των μνημονίων, ευθύνονται για
την ελλιπή προετοιμασία και αντιμετώπιση
των πυρκαγιών;
Απ.: Ας μην τα φορτώνουμε όλα στην κακή
τρόικα ή τα μνημόνια, για να κρύψουμε τις ευθύνες μας. Το να καθαρίσουμε τα δάση μας, το
να βελτιώσουμε τον συντονισμό των φορέων
στην κατάσβεση των πυρκαγιών, το να προχωρήσουμε σε μέτρα που θα βοηθήσουν τη
φυσική αναδάσωση, αποτρέποντας οικοπεδοφάγους να κτίσουν σε καμένες περιοχές, δεν
απαιτούν χρήματα ούτε έγκριση από κανέναν.
Αν πραγματικά το θέλουμε θα το πράξουμε.
Στην εξασφάλιση εναέριων και επίγειων μέσων πυρόσβεσης, καθώς και στην επαρκή
συντήρηση των υπαρχόντων, σίγουρα η οικονομική ευχέρεια παίζει βασικό ρόλο. Θα σας
έλεγα, ωστόσο, ότι όλα είναι θέμα ιεράρχησης
της πολιτείας. Επειδή, όμως, τους περισσότερους μήνες τον χρόνο το θέμα «πυρκαγιές»
δεν παίζει επικοινωνιακά, ξεχνιέται και έτσι στο
τέλος αντί για Προμηθείς γινόμαστε Επιμηθείς.

οι αιτίες και το κόστος των δασικών πυρκαγιών
Για αυξανόμενο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών
στη νότια Ευρώπη, έως το σημείο που ξεπερνά πλέον τις δυνατότητες καταστολής, κάνει
λόγο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών και επισημαίνει ότι τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντες εκδήλωσής τους: α) η επέκταση των δασών β) η αύξηση των φορτίων καυσίμων, γ)
ο υψηλός αριθμός αναφλέξεων πυρκαγιάς και
δ) η αλλαγή του κλίματος και ο αυξανόμενος
κίνδυνος από τις καιρικές συνθήκες.
Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο, στη Μεσόγειο, η
κοινωνία φαίνεται να έχει χάσει την ικανότητα
να παράγει αξία από μεγάλα τμήματα του τοπίου, γεγονός που οδηγεί στην εγκατάλειψη της
γης και στην επέκταση των μη διαχειριζόμενων
δασών. Το τοπίο κυριαρχείται όλο και περισσότερο από συνεχόμενα, υψηλής πυκνότητας
νεαρά δάση, ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλ-
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λον για την ταχεία διάδοση πυρκαγιών υψηλής
έντασης.
Οι σωρευτικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, των επιρρεπών σε φωτιά τοπίων, οι αλλαγές στα πρότυπα αστικοποίησης,
καθώς και η έλλειψη αντιληπτικής αξίας για
τα δάση από τους τοπικούς πληθυσμούς και
ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, δημιουργούν
τις συνθήκες για καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η κατάσταση
ξεπερνά πλέον τις δυνατότητες καταστολής
πυρκαγιάς σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με εξελιγμένο εναέριο και
γήινο εξοπλισμό, καλά προετοιμασμένες υπηρεσίες και σημαντικούς προϋπολογισμούς.
Το κόστος καταπολέμησης της πυρκαγιάς
ανέρχεται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ
ετησίως και θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή της
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πολιτικής για τα δάση στη Νότια Ευρώπη. Μάλιστα, σύμφωνα με την τρέχουσα προσέγγιση,
η διατήρηση επιπέδων αποτελεσματικότητας
καταστολής θα απαιτήσει σημαντικούς πρόσθετους πόρους.
Επέκταση των δασών
Τα δάση στις νότιες περιοχές της Ευρώπης
έχουν επεκταθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, με τη δασική κάλυψη να έχει φθάσει στο
υψηλότερο επίπεδο στη διάρκεια αιώνων. Σε
όλη την περιοχή της νότιας Ευρώπης, η δασική κάλυψη έπεσε στο ελάχιστο, περίπου ή
ακόμα και λιγότερο από 10% κατά τη διάρκεια
του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Σήμερα αγγίζει το 50%
Η Πορτογαλία έφθασε σε μια ελάχιστη δασική
κάλυψη από 3% έως 7% σχετικά νωρίς λόγω
της μεγάλης ζήτησης ξύλου κατά την ανάπτυξη της θαλάσσιας αυτοκρατορίας της χώρας.
Σήμερα, τα δάση και οι δασώδεις περιοχές της
Πορτογαλίας καλύπτουν 54% της χώρας.
Στην Ισπανία, τη δεκαετία του 1950 τα δάση
μειώθηκαν σε μόλις 13%, ενώ τώρα δάσος και
δασικές εκτάσεις αποτελούν το 55% της γης.
Ομοίως, τα ιταλικά δάση έχουν επεκταθεί από
19% σε 38% της συνολικής έκτασης κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, ενώ τα γαλλικά δάση έχουν αυξηθεί από 9 εκατομμύρια
εκτάρια το 1850 (16% της κάλυψης της γης)
σε 17 εκατομμύρια εκτάρια το 2014 (31% της
κάλυψης της γης).
Κατά μέσον όρο, σχεδόν 500.000 εκτάρια δασικής έκτασης καίγονται κάθε χρόνο στην ΕΕ.
Η πλειονότητα αυτών, 85%, βρίσκεται στην
περιοχή της Μεσογείου. Μόνον η Ιβηρική Χερσόνησος αντιπροσωπεύει το 60% των συνολικών καμένων περιοχών.
Πυρκαγιές και κόστος
Περίπου 65.000 πυρκαγιές αναφέρονται κάθε
χρόνο στην ΕΕ. Οι περισσότερες από αυτές
είναι μικρές και σβήνουν στα πρώιμα στάδια,
καθώς καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για έγκαιρη ανίχνευση και γρήγορες αντιδράσεις.
Οι πυρκαγιές μεγάλης και υψηλής έντασης
αποδεικνύονται μερικές φορές καταστροφικές,
προκαλώντας σημαντικές οικονομικές ζημίες
και απώλεια ανθρώπινων ζωών. Οφείλονται
σε ακραίες καιρικές συνθήκες σε τοπία με μεγάλη συνέχεια της δασικής κάλυψης και υψηλά
φορτία καυσίμων. Στην Ευρώπη, οι μεγάλες

πυρκαγιές δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα,
αλλά συγκεντρώσεις μεγάλων πυρκαγιών που
καίγονται ταυτόχρονα σε μια δεδομένη περιοχή για ημέρες ή εβδομάδες. Μεγάλες πυρκαγιές στο πρόσφατο παρελθόν σημειώθηκαν
στην Πορτογαλία (2003, 2005), στην Ισπανία
(2006) και στην Ελλάδα (2007), προκαλώντας
ζημιές ύψους έως 2,8 δισ. ευρώ.
Συνολικά, πάνω από 16 εκατομμύρια εκτάρια έχουν καεί από το 1980 και πάνω από 1
εκατομμύριο εκτάρια τόπων Natura-2000 από
το 2000. Με εκτιμώμενο κόστος 3.000 ευρώ
ανά εκτάριο, κατά μέσο όρο, οι ετήσιες ζημίες
ανέρχονται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, πάνω από 2 δισ. ευρώ δαπανώνται κάθε
χρόνο για την καταστολή των πυρκαγιών.
Αυτή η διαρκής κατάσταση συμβαίνει παρά
την αξιοσημείωτη τεχνολογική εξέλιξη, την
ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και τη
διαθεσιμότητα επαγγελματικών, πολύ ικανών
ανθρώπινων πόρων και τεράστιων προϋπολογισμών αφιερωμένων στην καταπολέμηση
της πυρκαγιάς.
Στο πλαίσιο αυτό, οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά προκειμένου να
διατηρηθεί η κατασταλτική αποδοτικότητα. Οι
συνολικές ευρωπαϊκές δαπάνες είναι της τάξεως των δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η
πλειοψηφία των κονδυλίων διατίθεται σε δραστηριότητες ελέγχου πυρκαγιάς, με μικρότερο
ποσοστό να διατίθεται για δράσεις πρόληψης.
Μόνο η Γαλλία έχει άμεσες ετήσιες δαπάνες
άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ, με αύξηση
κατά 60% την τελευταία δεκαετία. Η Ισπανία
και η Πορτογαλία πιστεύεται ότι δαπανούν
πάνω από 1,4 δισ. ευρώ ετησίως.
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2007, σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ξέσπασαν δύο μεγάλης
κλίμακας πυρκαγιές στην Ελλάδα. Τεράστιες
πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν σε
ίσως τη μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση
στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, με τη συμμετοχή περισσότερων από
18.000 ανθρώπων, 43 αεροπλάνων, 24 ελικοπτέρων και 1.500 φορτηγών. Παρά τις προσπάθειες, περίπου 200.000 εκτάρια κάηκαν
και οι πυρκαγιές μπόρεσαν να ελεγχθούν μόνον όταν βελτιώθηκαν οι κλιματικές συνθήκες,
όπως συνέβη και με τους προηγούμενες στην
Πορτογαλία και την Ισπανία.
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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

