ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΑΡΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΤΡΗ

22ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Μεταξύ 8 και 9 Ιούνη 2018 πραγματοποιήθηκε στο Γύθειο το 22ο Τακτικό Συνέδριο
της ΕΑΠΣ, αφιερωμένο στην μνήμη του Ήρωα του Πυροσβεστικού Σώματος,
Πύραρχου Κωνσταντίνου Καστρή, Διοικητή της Π.Υ. Γυθείου, που έχασε τη ζωή του
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, τον Αύγουστο του 2011, κατά τη διάρκεια
κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Βαθύ Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Στην εναρκτήρια εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης, σημείωσε
ότι η επιλογή της πόλης του Γυθείου για την πραγματοποίηση του συνεδρίου, αποτελεί
το ελάχιστο του χρέους απέναντι στην ηρωική θυσία του Πυράρχου Κωνσταντίνου
Καστρή, σημειώνοντας ότι αν η πολιτεία επιθυμεί να τιμήσει τους Ήρωες του Π.Σ. θα
πρέπει να θωρακίσει την εργασία των Πυροσβεστών, ώστε να μην υπάρξουν στο
μέλλον άλλα θύματα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην καυτή ατζέντα των εκκρεμών
προβλημάτων που ταλανίζουν τον πυροσβεστικό οργανισμό και το πυροσβεστικό
προσωπικό.

Ο Υποδιοικητής της Π.Υ. Γυθείου, Γραφάκος Κώστας, μίλησε για την θυσία του
Πύραρχου Κωνσταντίνου Καστρή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: “Ο Πύραρχος
Κωνσταντίνος Καστρής, ο σύγχρονος ήρωας της Μάνης, προστέθηκε στον μελανό
κατάλογο των πεσόντων αλλά ταυτόχρονα στο πάνθεο των ηρώων Πυροσβεστών

Λακωνίας μετά τον Αντιπύραρχο Ηλία Γκάτσο και τον Εποχικό Πυροσβέστη
Κωνσταντίνο Δούνια. Μιας και ο δρόμος, σας έφερε στο Γύθειο, τιμήστε αυτό τον
ήρωα με λίγες δάφνες στο μνημείο του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου.
Ψιθυρίστε ψάλλοντας το «αιωνία η μνήμη» .
Στην συνέχεια η ΕΑΠΣ στην μνήμη του Ήρωα Κων/νου Καστρή επέδωσε τιμητική
πλακέτα, στην σύζυγο του εκλιπόντος, Δήμητρα Δημακόγιαννη και στον αδελφό του
Νικόλαο Καστρή.

Η σύζυγος του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καστρή, κα Δήμητρα Δημακόγιαννη, μετά
την παραλαβή της πλακέτας, λακωνικά, σημείωσε: “Είναι τιμή και μεγάλη ευθύνη η
τιμητική αυτή διάκριση στο όνομα του συζύγου μου και σας ευχαριστώ προσωπικά αλλά
και η ευρύτερη οικογένεια Καστρή-Δημακόγιαννη… ευχαριστώ εσάς αλλά ευχαριστώ
και εκείνον που μου εμπιστεύτηκε μια δεκαετία της ζωής του να συμπορευτώ μ’ έναν
ήρωα σ’αυτό τον πλανήτη…να είστε πάντα δυνατοί γιατί το καθήκον μας, σας καλεί
πάντα και εκείνος από ψιλά θα χαίρετε να σας βλέπει ΑΞΙΟΥΣ”…

Ιδιαίτερα, φορτισμένη στιγμή, η παράδοση της τιμητικής πλακέτας στον αδελφό του
Ήρωα Κων/νου Καστρή, Νίκο, από τη συνάδελφο Κυριακή Μπόσινα, αδελφή του άλλου
Ήρωα του Πυροσβεστικού Σώματος, Ανδρέα Μπόσινα.

Τις εργασίες του Συνεδρίου τίμησαν και χαιρέτησαν
ο πανοσιολογιώτατος
Πρωοτσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Μάνης π. Συμεών Λαμπρινάκος, ο
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας κ. Σταύρος Αραχωβίτης, ο βουλευτής ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Λακωνίας κ. Α.Δαβάκης, ο Γραμματέας Ν.Ε. Λακωνίας του
ΠΑΣΟΚ κ. Ν.Κουφός, ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ.Μ.
Μιχαήλ και ο Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Σ.
Ανθόπουλος.

Το παρών στις εργασίες του Συνεδρίου έδωσαν οι συναγωνιστές Πρόεδροι των
σωματείων των Σ.Α. κ. Γ. Γερακαράκος, κ. Γ. Κατσιαμάγκας, κ, Δ. Σταθόπουλος, κ.
Γ. Δριβάκος, κ. Κ.Παπαντώνης, οι οποίοι διατύπωσαν την προσήλωση του
συνδικαλιστικού κινήματος των ενστόλων στην μαχητική διεκδίκηση των κοινών
προβλημάτων.

Στο κλείσιμο του πρώτου μέρους του Συνεδρίου, έγινε τιμητική αναφορά στον Λάκωνα
επίτιμο Αρχηγό του Π.Σ. Γιώργο Ξιφαρά καθώς και επιδόθηκε τιμητική πλακέτα της
ΕΑΠΣ στον επίτιμο Πρόεδρο της ΠΟΕΥΠΣ κ.Γ. Πήλιουρα για την μακρόχρονη
προσφορά του στο συνδικαλιστικό πυροσβεστικό κίνημα.
Στο δεύτερο μέρος της πρώτης μέρας του Συνεδρίου, συγκλήθηκε η Γενική
Συνέλευση των Μελών της ΕΑΠΣ. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, εκλέχθηκε το
Προεδρείο της αποτελούμενο από τους συναδέλφους Φ. Παντελεάκο ως πρόεδρο και
Λ.Καραγκούνη και Κ. Μπόσινα ως μέλη.

Ο Γεν. Γραμματέας της ΕΑΠΣ Α. Μανιάτης παρουσίασε τον διοικητικό απολογισμό
της δράσης του σωματείου και ο Ταμίας του ΔΣ της ΕΑΠΣ, Γ. Βιντζηλαίος τον

οικονομικό απολογισμό. Ακολούθησαν παρεμβάσεις – εισηγήσεις συναδέλφων πάνω
στα εκκρεμή εργασιακά προβλήματα.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκαν με τα ψηφίσματα, παρουσία της
δικηγόρου, προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου, Α.Μπαλιτσάρη.
Με απόλυτη πλειοψηφία εγκρίθηκαν ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός και
προϋπολογισμός.
Εκλέχθηκε η εφορευτική επιτροπή, η οποία θα διεξαγάγει τις εκλογές των οργάνων
της ΕΑΠΣ, (τελευταία Κυριακή Νοεμβρίου 2018) η οποία αποτελείται από τους:
Τακτικά μέλη Δημακόγιαννης Δημήτριος, Γιαννόπουλος Σωκράτης, Κατσιβέλης
Αντώνιος.
Αναπληρωματικά μέλη Δημητρακάκος Νικόλαος,Πιλάτου Αγγελική,Ευτυχιάκου Νίκη.
Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με την διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της
ΕΑΠΣ, όπου συζητήθηκαν τα εκκρεμή προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού
και ειδικότερα τα ζητήματα μεταθέσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ.
Επίσης συζητήθηκαν τα προβλήματα του πυροσβεστικού οργανισμού ενόψη της
αντιπυρικής περιόδου. Καθορίστηκε το διεκδικητικό πλαίσιο για το επόμενο χρονικό
διάστημα και οι πρωτοβουλίες της ΕΑΠΣ .

Μετά τη συνεδρίαση, τα στελέχη της ΕΑΠΣ μετέβησαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
του Γυθείου, όπου στο μνημείο που έχει ανεγερθεί για τον "Πύραρχο Κωνσταντίνο
Καστρή" κατέθεσαν στέφανο τιμής, τόσο η σύζυγος του εκλιπόντα, όσο και ο
Πρόεδρος της ΕΑΠΣ, μετά το τρισάγιο που εψάλη στην μνήμη του.
Η εκδήλωση τιμής και μνήμης προς τον ΗΡΩΑ Πύραρχο Κων/νο Καστρή,
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στον τόπο θυσίας του.

Εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Ιωάννη Σταμούλη στο 22ο Συνέδριο
της ΕΑΠΣ

Με την έναρξη του θέρους το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
εισέρχεται στην πλέον καυτή περίοδο της χρονιάς, προσθέτοντας στο βαρύ κατάλογο
των υποχρεώσεων του, την προστασία του δασικού πλούτου της πατρίδας μας από τις
πυρκαγιές.
Ένα πλέγμα επαγγελματικών υποχρεώσεων και αποστολών που φέρνουν τον Έλληνα
Πυροσβέστη σε ένα καθημερινά αγώνα με τον κίνδυνο, ένα περπάτημα στο λεπτό νήμα
που χωρίζει την ζωή από την απώλεια της.
Σε αυτή τη μάχη ο Πυροσβέστης, διαχρονικά από το 1930, δίνει την μάχη αυτή με
υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, με συναίσθηση της υψηλής αποστολής που ανέλαβε,
όταν έδινε τον όρκο προς την Πατρίδα την στιγμή που εισέρχεται στις τάξεις του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Δυστυχώς από αυτή τη μάχη δεν βγαίνει ο Πυροσβέστης πάντα αλώβητος. Δεκάδες
συνάδελφοί μας, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, βάλαν την ίδια τους τη ζωή
ασπίδα για την προστασία της ζωής, της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών και του
Εθνικού φυσικού πλούτου.

Είναι οι δικοί μας ΗΡΩΕΣ της καθημερινότητας που

συγκροτούν τον ένδοξο Λόχο των Ηρώων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ένας από αυτούς ήταν και ο δικός μας ο «Πύραρχος Κωσταντίνος Καστρής» που
υπηρετώντας εδώ στην περιοχή, πριν 7 χρόνια, στις 22 Αυγούστου, έχασε τη ζωή
του, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς.
Στον Κώστα είναι αφιερωμένο και το συνέδριο και η επιλογή του Γυθείου για την
πραγματοποίηση του 22ου συνεδρίου της Ένωσής μας.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Γυθείου έχει το όνομα του ήρωά μας και δίπλα της, το
μνημείο αφιερωμένο στην θυσία του.
Ένα από τα πολλά μνημεία δικών μας Πυροσβεστών σπαρμένα σε όλη της χώρα, που
σηματοδοτούν τι σημαίνει το πυροσβεστικό επάγγελμα και η θυσία στο πυροσβεστικό
καθήκον.

Όταν υποκλίνεσαι στο Ηρώον των πεσόντων πυροσβεστών, αποδίδοντας τιμή στην
θυσία τους, νιώθεις το ρίγος να σε διαπερνά, γιατί πίσω από κάθε όνομα, βλέπεις ένα
συνάδελφο, έναν δικό σου άνθρωπο, που εύκολα θα μπορούσες να είσαι εσύ, ή
οποιοσδήποτε της μεγάλης πυροσβεστικής οικογένειας.
Ήταν χρόνια πριν, όταν ως νέος Αξιωματικός, συνεπικούρησα στην επικήδεια τελετή
ενός από αυτούς, τους "δικούς μας" ανθρώπους που έχασε τη ζωή του στην εκτέλεση
του πυροσβεστικού καθήκοντος.
Μια εμπειρία ζωής, που δυστυχώς επαναλήφθηκε τα επόμενα χρόνια. Μια εμπειρία
ζωής, γιατί είδα πέρα από το ηρωικό, από το δοξαστικό της στιγμής, όπου με κάθε
επισημότητα αποδίδονται οι τιμές στον εκλιπών συνάδελφο, να υπάρχει η ανείπωτη
θλίψη, των δικών του ανθρώπων, απλών ανθρώπων που βιαίως χάνουν τον δικό
τους άνθρωπο, ζώντας τον δικό τους πλέον δράμα.
Στα αυτιά μου ηχεί ακόμα η φράση οικείου ενός από τους ήρωές μας," κάθε φορά που
ακούω την μπάντα να παιανίζει, θυμάμαι με συγκλονιστικό τρόπο την μέρα την εξόδιου
ακολουθίας όσα χρόνια και να περάσουν.»
Πρωτίστως σε αυτούς, τους Ήρωες μας, οφείλουμε την αταλάντευτη και σταθερή μας
διεκδικητική μαχητική στάση του συνδικάτου μας, προκειμένου να διεκδικήσουμε την
επίλυση των προβλημάτων του Π.Σ. ώστε αφενός να είναι υλικοτεχνικά αξιόμαχο
ώστε να επιτελεί με αποτελεσματικότητα το καθήκον του και αφετέρου να είναι
θεσμικά κατοχυρωμένη η θωράκιση του πυροσβεστικού προσωπικού ώστε να ζει ο
Συνάδελφος αξιοπρεπώς με αποδοχές ανάλογες της εργασίας του, ώστε να εργάζεται
ασφαλώς με κανόνες και μέσα υγιεινής και ασφάλειας και τέλος ως απόμαχος να
λαμβάνει σύνταξη αξιοπρέπειας για το υπόλοιπο του βίου του.
Δυστυχώς τα προβλήματα που επιζητούν λύσεις στον πυροσβεστικό οργανισμό είναι
πολλά και καυτά.
1.

Παραμένει το πυροσβεστικό προσωπικό χωρισμένο σε τρεις εργασιακές

κατηγορίες, με διαφορετικό ασφαλιστικό, μισθολογικό και εργασιακό καθεστώς
(μόνιμο, ΠΠΥ (5ετείς), συμβασιούχους)
2.

Παραμένει το καθεστώς το προσωπικό μας να επιχειρεί χωρίς να διαθέτει το

σύνολο των Μέσων Ατομικής Προστασίας, χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο υγείας και
ασφάλειας,

εκτεθειμένο

σε

ένα

αντεργατικό

πλαίσιο

παροχής

απλήρωτης

υπερεργασίας, απροστάτευτο από εξοντωτικές μεταθέσεις-μετακινήσεις μετά και την
τελευταία τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων.

3.

Παραμένει το «στρεβλό» των κενών θέσεων σε Π.Υ. που προέκυψε μετά την

επιλογή του πιο εύκολου και φθηνού τρόπου, να στελεχωθούν οι νέες Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες αεροδρομίων και εθνικών οδών από το υφιστάμενο προσωπικό.
4.

Παραμένει ο μεγάλος αριθμός των πυροσβεστικών οχημάτων που βρίσκονται

σε «μετασυνταξιοδοτική ηλικία».
5.

Παραμένει ο Εθνικός εναέριος στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών, στην

γνωστή «υπερώριμη» ηλικία, με ότι αυτό σημαίνει

για την επιχειρησιακή τους

εκμετάλλευση, παρά την προσπάθεια που κατεβάλλετο φέτος με την προσπάθεια
συντήρησης 12 κινητήρων που στάλθηκαν στο εξωτερικό.
Αντίστοιχα είναι και τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προβλήματα του
προσωπικού.
Τα πολύχρωμα μνημόνια κουτσούρεψαν το εισόδημα των συναδέλφων και το τελευταίο
μισθολόγιο, χωρίς κανένα διάλογο ήρθε να κάνει άλλη μία σημαντική νέα αφαίμαξη.
Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και το ασφαλιστικό, το οποίο ενώ διπλασιάζει τις
κρατήσεις, μειώνει την προσδοκούμενη σύνταξη σε φιλοδώρημα, ενώ αναδεικνύεται ο
αυξανόμενος χρόνος παραμονής στην ενέργεια ο μόνος τρόπος επιβίωσης.
Παράλληλα και στο θεσμικό τομέα, εξακολουθεί να παραμένει το αναχρονιστικό των
κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών, το σύστημα μεταθέσεων, το πειθαρχικό
δίκαιο αλλά και οι εσωτερικοί κανονισμοί του οργανισμού.
Δυστυχώς το ενδιαφέρον για το Πυροσβεστικό Σώμα κρατάει λίγο διάστημα το χρόνο,
όσο οι προβολείς της δημοσιότητας στρέφονται πάνω

του λόγω ή μεγάλης

καταστροφής ή λόγω της αυτοθυσίας του προσωπικού του.
Στη συνέχεια, συνεχίζεται η πολιτική της απλής διαχείρισης της καθημερινότητας και
η προσμονή από τη Θεία Χάρη για την πορεία του στο παρών και το μέλλον.
Η ΕΑΠΣ στα 22 χρόνια της παρουσίας της στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι, έχει
επιλέξει με σοβαρότητα υπευθυνότητα και μαχητική στάση, να ορθώνει τη μικρή της
φωνή, για να διεκδικεί τις περισσότερες φορές το αυτονόητο.
Πολλές φορές η φωνή μας ενόχλησε και συνεχίζει να ενοχλεί. Σημαίνει ότι
βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε.
Έχουμε σημαντικούς συμμάχους, τους συναδέλφους των Σ.Α. που έχουμε
συγκροτήσει το δυναμικό συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, την ελληνική κοινωνία
που κατανοεί το έργο μας και τα προβλήματά μας.

Δεν έχουμε πολλές επιλογές.
Όπως στην δουλειά μας, όταν αντιμετωπίζουμε μια πυρκαγιά πρέπει να την σβήσουμε
και να βγούμε νικητές, έτσι και στην συνδικαλιστική αρένα, αντιμετωπίζουμε την
πυρκαγιά που απειλεί τη ζωή μας και πρέπει να τη σβήσουμε για να βγούμε νικητές.
Τα λόγια του αγαπημένου μου ποιητή Πάμπλο Νερούδα, δίνουν τον αισιόδοξο τόνο
στον καθημερινό μας αγώνα :
«Αργοπεθαίνει, όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι, όποιος δεν είναι ευτυχισμένος
στη δουλειά του, όποιος δε διακινδυνεύει τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα για να
κυνηγήσει ένα όνειρο…».

Ο Διοικητικός απολογισμός της ΕΑΠΣ, του Γραμματέα του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
Αναστάσιου Μανιάτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, παρουσιάζει τον Διοικητικό
Απολογισμό και κατατίθεται ενώπιόν σας, με συναίσθηση ευθύνης απέναντι στα μέλη
μας, που αναμένουν από εμάς να εργαστούμε, σύμφωνα με τις καταστατικές μας αρχές
μας.Προσπαθήσαμε και πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε να έχουμε μία σταθερή,
αγωνιστική πορεία.
Ως Ένωση μέσα σε αδιαμφισβήτητες δυσκολίες δεν διστάσαμε να καυτηριάσουμε
αρνητικές συμπεριφορές και αποφάσεις τόσο της πολιτικής, όσο και της φυσικής μας
ηγεσίας.
Ως ΕΑΠΣ έχουμε διακηρύξει από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε υπέρμαχοι του
διαλόγου με την ηγεσία (Πολιτική – Φυσική) αρκεί αυτός να μην είναι προσχηματικός
αλλά ουσιαστικός και παραγωγικός.
Έχουμε θέσει επιτακτικά στο τραπέζι του διαλόγου με την πολιτική και φυσική
ηγεσία όλα τα εκκρεμή ζητήματα, θεσμικά, εργασιακά και οικονομικά.
Ως Δ.Σ υπήρξε μια διαρκής καθημερινή επικοινωνία των μελών του, με
αντικείμενο την ενασχόλησή του, με μικρά και μεγάλα και με την συναίσθηση της
ευθύνης που μας διακατείχε.
Κάναμε το αυτονόητο, πιέσαμε και καταγγείλαμε τα όποια φαινόμενα υποκρισίας,
εμπαιγμού, ολιγωρίας και αδιαφορίας των υπευθύνων.
Δεν αποφεύγουμε τις δικές μας ευθύνες και καλούμε εσάς να μετρήσετε αυστηρά
τα θετικά και τα

αρνητικά στοιχεία της δράσης μας και να συμβάλλετε με τις

προτάσεις σας για να γίνουμε όλοι καλύτεροι.

Πιστεύουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων,
πορεύθηκε με την πεποίθηση και την ελπίδα ότι μπορεί να πετύχει στα συνδικαλιστικά
του καθήκοντα και παραθέτει με χρονολογική αναλυτική σειρά των παρεμβάσεων,
δράσεων και των πρωτοβουλιών του Διοικητικού μας Συμβουλίου.
09/05/2017

Κοινή ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞ.Ι.Α. –

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. – Ε.Α.Π.Σ. – Π.Ε.Α.Λ.Σ. σχετικά με συναντήσεις μας με πολιτικά
κόμματα, με την ψήφιση των νέων μνημονιακών μέτρων και των διατάξεών του.
09/05/2017

Ανακοίνωση σχετικά με συνεδρίαση των Προεδρείων των

Ομοσπονδιών και αίτημα για συνάντηση

και γνωριμία με το Προεδρείο της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Μ.Ε.Ν.Σ.) που έχει
συσταθεί με βάση την υπ΄αριθμ. 16/2017 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου.
11/05/2017

Συμμετοχή των μελών της ΕΑΠΣ στην κοινή Συγκέντρωση

Διαμαρτυρίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Γ.Σ.Ε.Ε. την Τετάρτη 17/05/2017 και ώρα 11:00΄στην
πλατεία Κλαυθμώνος.
11/05/2017

Ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών – Αστυνομικών

Λιμενικών σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν τα αποτελέσματα της δεύτερης
αξιολόγησης και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχετικό προς κατάθεση
νομοσχέδιο.
12/05/2017

Υλοποιώντας την απόφασή τους για άμεση ενημέρωση των

πολιτικών κομμάτων, οι Ομοσπονδίες Πυροσβεστών – Αστυνομικών - Λιμενικών
συναντήθηκαν

με

τον

Γενικό

Γραμματέα

της

Κεντρικής

Επιτροπής

του

Κουμμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ Δημήτριο Κουτσούμπα ο οποίος εξέφρασε την
πλήρη στήριξή του στα αιτήματα που προβάλουμε και κάλεσε την Κυβέρνηση να μην
θεσμοθετήσει νέα αντιλαϊκά μέτρα.
13/05/2017

Ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών,

Λιμενικών σχετικά με επιστολή προς τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου για τα
προβλήματα που ανακύπτουν από την κατάθεση της τροπολογίας για το Ειδικό
μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.
13/05/2017

Ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών,

Λιμενικών προς τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις σχετικά με πραγματοποίηση ένστολης
Πανελλαδικής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας στην πλατεία Κολοκοτρώνη.
14/05/2017

Έγγραφο της ΕΑΠΣ σχετικά με προσκλητήριο αγώνα προκειμένου

να συμμετάσχουν οι συνάδελφοί μας, στην ένστολη πανελλαδική Συγκέντρωση
Διαμαρτυρίας στις 17/05/2017 στην Αθήνα.

16/05/2017

Κοινή ανακοίνωση των Σωμάτων Ασφαλείας Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και
συναντήσεις διαδοχικές με την Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και επικεφαλής της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Φώφη Γεννηματά, με τον Πρόεδρο της Ένωσης
κεντρώων κ. Βασίλειο Λεβέντη και τον Πρόεδρο της νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη όπως επαναλάβαμε ότι αγωνιζόμαστε με στόχο την απόσυρση των
κατάπτυστων διατάξεων του σχεδίου νόμου και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για
την διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου μισθολογίου. Άπαντες δήλωσαν ότι θα
καταψηφίσουν τα μέτρα.
17/05/2017

Ομιλία στην Βουλή των Ελλήνων του Προέδρου της Ε.Α.Π.Σ.

κατά την διάρκεια της κοινής συνεδρίασης με θέμα την επεξεργασία «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016»στην ακρόαση
εξωκοινοβουλευτικών επιτροπών.
17/05/2017
Πυροσβεστών,

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων,
Αστυνομικών

και

Λιμενικών

σχετικά

με

συνάντηση

που

πραγματοποιήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα
προκειμένου να μας κάνει γνωστή την πρόθεση της Κυβέρνησης να τροποποιήσει την
διάταξη που αφορά τον χρόνο εργασίας πέραν του πενθημέρου και την άρση του
πλαφόν (4 πενθήμερα) που εισήχθη στο αρχικό σχέδιο νόμου μέσω νομοτεχνικής
βελτίωσης που θα κατατεθεί.
17/05/2017

Ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Πυροσβεστών,

Αστυνομικών, Λιμενικών σχετικά με πραγματοποίηση

ένστολης

Συγκέντρωσης

Διαμαρτυρίας προκειμένου να έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, κατάθεση
ψηφίσματος για άμεση απόσυρση των διατάξεων του ειδικού μισθολογίου και πορεία
προς το Κοινοβούλιο.
23/05/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με συνάντηση των Προεδρείων Ομοσπονδιών
προκειμένου να αποτιμήσουν τις νέες διατάξεις του ειδικού μισθολογίου, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν αιφνιδιαστικά και ερήμην μας από την Κυβερνητική
πλειοψηφία στη Βουλή.
01/06/2017

Συμμετοχή μας στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που

πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαϊου 2017 στην πλατεία Κολοκοτρώνη στην Αθήνα με
τίτλο «Μαύρη Διαμαρτυρία Επιβίωσης» από τον σύλλογο συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α.
με σκοπό την άρση του άρθρου 12 του ν.4387/2016 με το οποίο η σύνταξη χηρείας
κρίνεται με ηλικιακά κριτήρια.

13/06/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με έγγραφο που αποστείλαμε προς τον Υπουργό
Εθνικής Αμύνης κ. Πάνο Καμμένο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.
Γεώργιο Χουλιαράκη με θέμα «Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί οδοιπορικών
εξόδων» προκειμένου να καθοριστούν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις
καταβολής των δαπανών μετακίνησης.
16/06/2017
ημερίδα

με

Παρουσία του Προεδρείου και μελών του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ σε
θέμα:

«Ασφαλιστικό,

Μισθολογικό,

Συνταξιοδοτικό»

πραγματοποιήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

που
στο

Δημαρχείο του Αμαρουσίου.
17/06/2017

Συμμετοχή μας και παρουσία μας στο τρισάγιο που τελέσθηκε

στη μνήμη του αδικοχαμένου Αστυνομικού που έπεσε σε ώρα καθήκοντος από
αδίστακτους τρομοκράτες στα Πατήσια.
19/06/2017

20/06/2017 Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με επιτροπή μισθολογίου κατόπιν εορτής που
συστήνει η ΥΕΘΑ και χωρίς και πάλι την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων
με αίτημα προκειμένου να δώσει εντολή για την άμεση συμμετοχή στην εν λόγω
επιτροπή και στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος.
20/06/2017

Συμμετοχή του Προεδρείου της Ε.Α.Π.Σ. με αφορμή την

αποφοίτηση των σπουδαστών του 1ου ακαδημαϊκού έτους του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών
στην ενημερωτική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
26/06/2017

Παρουσία του Προεδρείου της Ε.Α.Π.Σ. στην τελετή ορκωμοσίας

των αποφοίτων Ανθυποπυραγών τάξεως 2017 στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
30/06/2017

Συμμετοχή μέλους του Δ.Σ. και κατάθεση έγγραφων προτάσεων

στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού με αντικείμενο την
αναθεώρηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού προγράμματος και Λειτουργίας
(Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Πυροσβεστικού Σώματος.
06/07/2017

Έγγραφο της Ε.Α.Π.Σ. προς τον Πρόεδρο του Σωματείου

Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας κ. Βασίλειο Ντούρα σχετικό (με
συμπαράσταση στην πειθαρχική δίωξή του για το περιεχόμενο δηλώσεών του και
προσπάθεια φίμωσης του ελεύθερου υγιούς και μαχόμενου συνδικαλισμού.
12/07/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με συντονισμό των ενεργειών τους με στόχο την

άσκηση πίεσης προς την Κυβέρνηση με μοναδικό κριτήριο και στόχο την επίλυση των
χρονιζόντων προβλημάτων.
14/07/2017

Ενημέρωση των μελών για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε

με τον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα προκειμένου να τον
ενημερώσουμε για τα βασικά αιτήματά μας καθώς και αναλυτική ενημέρωση επί των
απαντήσεων στα θέματα που του τέθηκαν.
17/07/2017

Δελτίο τύπου της Ε.Α.Π.Σ. για την απώλεια ενός ακόμα μέλους

της Πυροσβεστικής οικογένειας, που χάθηκε τόσο πρόωρα και άδικα κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, Αριστείδη Μουζακίτη.
21/07/2017

Παρουσία του Προεδρείου της Ε.Α.Π.Σ. στο τρισάγιο και

κατάθεση στεφάνου στο «μνημείο των πεσόντων πυροσβεστών» που έπεσαν στο
καθήκον κατά την πυρκαγιά της 22/07/1998.
25/07/2017

Συμμετοχή μέλους του Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ. και κατάθεση έγγραφων

προτάσεων στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού σχετικά με
παρουσίαση των παρασχεθεισών υπηρεσιών εταιρίας για την επικαιροποίηση του
Σ.Ε.Π.Α.Λ.
15/08/2017

Ευχαριστήρια επιστολή προς την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος

για την δωρεά ατομικών τεμαχίων φιλτρομασκών και μάσκες καπνού που πρόσφερε
αντιλαμβανόμενη πλήρως τον δύσκολο αγώνα των πυροσβεστών με τις πύρινες
φλόγες των τελευταίων ημερών.
25/08/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με προσκλητήριο αγώνα για την ένστολη
Διαμαρτυρία στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.
29/08/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Σωμάτων

Ασφαλείας Πυροσβεστών, Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με την ένστολη
Διαμαρτυρία στην Δ.Ε.Θ. στις 08/09/2017 στο Άγαλμα του Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη.
31/08/2017

Ανακοίνωση της Ε.Α.Π.Σ. σχετικά με τις δηλώσεις του κ.

Υπουργού, ότι «το Π.Σ. αποτελεί την πιο στρεβλή υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου»
και την κατάλληλη απάντηση που έλαβε από τον κάθε πυροσβέστη που με το έργο του,
ενάντια στα λόγια του απηχούν περισσότερο τα αυτιά και τα μάτια του Ελληνικού λαού.
08/09/2017

Πραγματοποίηση ένστολης Διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη από

τις Ομοσπονδίες Πυροσβεστών, Αστυνομικών, Λιμενικών.

11/09/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με ενημέρωση των μελών μας για τα
τεκταινόμενα στην ένστολη Διαμαρτυρία στην Δ.Ε.Θ. στέλνοντας ηχηρά μηνύματα
προς τους Κυβερνώντες και προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό της χώρας.
14/09/2017

Ανακοίνωση της ΕΑΠΣ σχετικά με ενημέρωση για το νέο χαράτσι

και τις ανατροπές του νέου μισθολογίου που θα επιφέρει επιπλέον μειώσεις και θα
επέλθουν αναδρομικές εισφορές τόσο για την κύρια σύνταξη, όσο και για την
επικουρική ασφάλιση, την εφάπαξ παροχή και την υγειονομική περίθαλψη.
17/09/2017

Αποστολή εγγράφου της Ε.Α.Π.Σ προς τον Αρχηγό του Π.Σ.,

για την άμεση εκκαθάριση και καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων των
υπαλλήλων, που είναι απλήρωτοι από τον Ιούλιο του 2016.
25/09/2017

Αποστολή εγγράφου της Ε.Α.Π.Σ. προς τον Αν. Υπουργό

Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα σχετικά με τις προτάσεις μας για ομαλή μετάβαση στη
νέα οικονομική – μισθολογική κατάσταση που επιφέρει το νέο μισθολόγιο.
29/09/2017

Συμμετοχή μας και ομιλία στο 27ο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και

την δέσμευσή μας ότι θα κρατήσουμε ψηλά τις αξίες και τους θεσμούς τους οποίους
πρεσβεύουμε.
09/10/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με την αντίθεσή μας,

στην επιχειρούμενη

νομοθετική χειραγώγηση του συνδικαλιστικού κινήματος, μέσω του άρθρου 27 του
σχεδίου νόμου του Υ.Ε.Θ.Α.
18/10/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που απασχολούν τους ένστολους, καθώς και τρόπους απάντησης
στην ολιγωρία που επιδεικνύεται από την Κυβέρνηση, σχετικά με την μη προώθηση
συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων.
24/10/2017

Συμμετοχή μας στην πενθήμερη κινητοποίηση έξω από το

Υπουργείο Εργασίας και συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα του συλλόγου συζύγων
θανόντων ΑΞ.Ι.Α. προκειμένου να καταργηθεί άμεσα ο νόμος για τις συντάξεις
χηρείας.
02/11/2017

Παρουσία του Προεδρείου και μελών του Δ.Σ. στην εκδήλωση

για τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017 και της παρουσίασης της
«ψηφιακής υπηρεσίας ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς».

12/11/2017

Παρουσία μας και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων

Πυροσβεστών στις εγκαταστάσεις στου Ε.Σ.Κ.Ε. στο Χαλάνδρι.
16/11/2017

Αποστολή εγγράφου των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών,

Αστυνομικών, Λιμενικών στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα
προκειμένου να διενεργηθεί συνάντηση – σύσκεψη παρουσία των Αρχηγών των δύο εν
λόγω Σωμάτων προκειμένου να μας ενημερώσουν για τα επιδόματα αναπηρίας,
κινδύνου, πτητικά, καταδυτικά, Ε.Μ.Α.Κ. συνοδών σκύλων κ.λ.π.
17/11/2017

Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Εκτελεστική Γραμματεία

του ΠΑΜΕ όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που μας απασχολούν.
24/11/2017

Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Σύριζα

προκειμένου να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας για τις μειωμένες πιστώσεις στους
προϋπολογισμούς των Σωμάτων Ασφαλείας και να κατατεθούν οι προτάσεις μας.
29/11/2017

Συμμετοχή μας στην Σύγκληση του Συμβουλίου Επιτελικού

Σχεδιασμού με θέμα την έγκριση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανάπτυξης και Λειτουργίας.
05/12/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών

και Λιμενικών σχετικά με συνάντηση των Προέδρων των Ομοσπονδιών προκειμένου
να εξετασθούν οι συνέπειες της εφαρμογής του νέου μισθολογίου, οι κρατήσεις των
ασφαλισμένων και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών.
13/12/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών

και Λιμενικών σχετικά με καταγγελία μας για με το ειδικό μισθολόγιο των Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ζητώντας την μη εφαρμογή του μισθολογίου του
Ν.4472/2017 και αίτημα προς την Κυβέρνηση για ουσιαστικό διάλογο με στόχο την
εκπόνηση ενός μισθολογίου που θα ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα των
αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας.
15/12/2017

Συμμετοχή μας στην επίσημη τελετή εορτασμού των προστατών

του Π.Σ., Αγίων τριών Παίδων εν Καμίνω στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων και στην δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.
18/12/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών

και Λιμενικών αναφορικά με τις μισθολογικές εξελίξεις και ειδικότερα τη χορήγηση
μισθολογικών ωριμάνσεων χωρίς την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου καθώς και την
μεθόδευση αλλαγής του χρόνου έναρξης των νέων μισθολογικών διατάξεων.
19/12/2017

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών

και Λιμενικών αναφορικά με συναντήσεις τους, με εκπροσώπους των πολιτικών

κομμάτων στη Βουλή, διαδοχικά με Νέα Δημοκρατία – Δημοκρατική Συμπαράσταση –
Κ.Κ.Ε. σχετικά με τη διαφορετική μεταχείριση και εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου.
28/12/2017

Ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών και

Λιμενικών αναφορικά με την αναίτια επίθεση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης στο
συνδικαλιστικό Κίνημα αντί να δώσει εξηγήσεις για τα λάθη και τις στρεβλώσεις του
νέου Μισθολογίου και την μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.
08/01/2018

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών

και Λιμενικών προς την Υπουργό Εργασίας κ. Έφη Αχτσιόγλου αναφορικά με την
εφαρμογή του νέου ειδικού Μισθολογίου και του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Πρόσκληση για ορισμό ημερομηνίας συνάντησης με τα Προεδρεία Ομοσπονδιών
αναφορικά με τα θέματα των κρατήσεων, των χρόνων αναγνώρισης κ.λ.π.
17/01/2018

Έγγραφο των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών,

Λιμενικών για την ενιαία πολιτική αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων των
ένστολων και απόφαση για διοργάνωση κοινής Συνδιάσκεψης, με κοινό στόχο όλων
των οργανωμένων συνδικαλιστικών δυνάμεων, την αποτίναξη της μνημονιακής
λαίλαπας και απάντηση στην πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση που πλήττει τους
εργαζόμενους.
18/01/2018

Έγγραφο των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών,

Λιμενικών με την δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης της Υπουργικής
Απόφασης που καθορίζει το ύψος,

τους δικαιούχους, τους όρους και τις

προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αναπηρίας.
26/01/2018

Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, Αστυνομικών

και Λιμενικών σχετικά με συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Υπουργό Εργασίας
κυρία Έφη Αχτσιόγλου κατά την οποία τέθηκαν τα εξής ζητήματα: α)έκδοση εγκυκλίου
για τον υπολογισμό των συντάξεων β) αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας και το ποσό
εξαγοράς τους γ) συντάξεις χηρείας.
30/01/2018

Κοινή ανακοίνωση των

Ομοσπονδιών Πυροσβεστών,

Αστυνομικών και Λιμενικών σχετικά με την πραγματοποίηση της συνδιάσκεψης των
Ομοσπονδιών για τον συντονισμό ενεργειών και αντιμετώπιση κοινών θεμάτων όπως
το Μισθολόγιο, η συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις αποφάσεις του ΣτΕ, η
θεσμοθέτηση του νέου Βαθμολογίου, η μάχιμη πενταετία, τα οδοιπορικά καθώς και
άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας.
05/02/2018

Συμμετοχή στην κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εργασίας

και στήριξη στις χήρες των συναδέλφων μας που δεν δικαιούνται συντάξεις χηρείας.

09/02/2018
τελετή

Παρουσία του Προέδρου της Ε.Α.Π.Σ. και μελών του Δ.Σ. στην

παράδοσης

–

παραλαβής

Αρχηγίας

Πυροσβεστικού

Σώματος

στις

εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
21/02/2018

Παρουσία του Προέδρου της Ε.Α.Π.Σ. στην εκδήλωση βράβευσης

των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας από την Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Ρένα Δούρου.
24/02/2018

Ανακοίνωση των Ομοσπονδιών Πυροσβεστών – Αστυνομικών –

Λιμενικών αναφορικά με συνάντησή μας στο Υπουργείο Εργασίας, με τον Γενικό
Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα όπως η αναγνώριση και ο υπολογισμός
στην ανταποδοτική σύνταξη, Μάχιμη πενταετία, επίδομα Ε.Μ.Α.Κ.
26/02/2018

Συμμετοχή μας στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. όπου

απευθύναμε χαιρετισμό.
24/02/2018

Συμμετοχή στην κοινή συνεδρίαση στις 24/02/2018, στις

εγκαταστάσεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης Αττικής με τους
επικεφαλής των Εθελοντικών Κλιμακίων του Π.Σ. καθώς και την συμμετοχή μας στην
10η ετήσια τακτική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ., προκειμένου να του υπενθυμίσουμε
την συνέχιση του εμπαιγμού αυτών των ανθρώπων με αίτημα την αναστολή της
διαδικασίας πιστοποίησης και αποφοίτησης νέων εθελοντών.
08/03/2018

Συμμετοχή μας και χαιρετισμό στο 28ο πανελλαδικό Συνέδριο

της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην Ερέτρια όπου επικαιροποιήσαμε τους δεσμούς που έχουμε
αναπτύξει μεταξύ μας και παρότρυνση για συνέχιση των πρωτοποριακών και με πολύ
φαντασία δράσεων όπου έκαναν αίσθηση στην Κυβέρνηση και στην κοινωνία.
25/04/2018

Παρουσία μας στην επιμνημόσυνη δέηση με την ευκαιρία

συμπλήρωσης 20 χρόνων από το θάνατο του συναδέλφου μας Αρχ/στη Πέτρου
Σπυρόπουλου που έχασε την ζωή του στις 24 Απριλίου 1998, στην πυρκαγιά της
βιομηχανίας επίπλων SATO στο Μοσχάτο.
26/04/2018

Συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους και κάλεσμα για συμμετοχή για προγραμματισμένη
κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 3 Μαϊου 2018, για την αναγνώριση του
επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό.
01/05/2018
03/05/2018

Ανακοίνωση της Ε.Α.Π.Σ. για την Εργατική Πρωτομαγιά.
Συμμετοχή μας στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για την

αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και πορεία που ακολούθησε προς το Υπουργείο Οικονομικών.

08/05/2018

Συμμετοχή μας, στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο

Εργασίας και πορεία προς Μαξίμου προκειμένου να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα του
συλλόγου ΑΞ.Ι.Α.
11/05/2018

Συμμετοχή μας στην κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο

Εργασίας για την άμεση κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12 του Ν.4387 για τις
συντάξεις χηρείας.
12/05/2018

Παρουσία του Προεδρείου και μελών των Δ.Σ. της ΕΑΠΣ στην

εκδήλωση του Κ.Κ.Ε. με θέμα «πυρασφάλεια και Δασοπροστασία» με κεντρικό
εισηγητή, ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. κ.
Δημήτριο Κουτσούμπα.
13/05/2018

Παρουσία του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

στην Τελετή Αποκαλυπτηρίων του «Μνημείου Πεσόντων Πυροσβεστών στην
Θεσσαλονίκη».
30/5/2018. Παρουσία Προέδρου και Ταμία του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ στο 22o τακτικό
συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ στην Κυλλήνη. Αναφορά

στα χρονίζοντα και φλέγοντα

προβλήματα του ΠΣ, καταθέτοντας την αγωνία του πυροσβεστικού προσωπικού για
την πορεία του οργανισμού στο μέλλον
31/05/2018

Συμμετοχή Προέδρου και μέλους Δ.Σ. ΕΑΠΣ στο 21ο Τακτικό

Συνέδριο της ΠΟΕΠΛΣ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συλλογικής μας προσπάθειας, σας
καλούμε να υπερψηφίσετε τον παρόντα Διοικητικό Απολογισμό, επιδεικνύοντας
εμπράκτως την εμπιστοσύνη και την επικρότηση του αγώνα μας για να συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε για το καλό των συναδέλφων και σας δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι
θα συνεχίσουμε, με το ίδιο πάθος για την προώθηση των θεσμικών – οικονομικών και
εργασιακών μας δικαιωμάτων.
«Συνεχίζουμε χωρίς συμβιβασμούς με όραμα, πίστη και αφοσίωση»

Αφιέρωμα στον ΠΥΡΑΡΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΤΡΗ του Υποδιοικητή της Π.Υ.
Γυθείου Γραφάκο Κωνσταντίνο

Είναι ιδιαίτερη και μεγάλη τιμή για την ελαχιστότητα μου η ανάθεση από την Ένωση
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος να προσπαθήσω να φέρω στην μνήμη σας
την θυσία του Πυράρχου Κωνσταντίνου Καστρή
22 Αυγούστου 2011
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στο Βαθύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης
το μεσημέρι εκεί κατά τις 2:00
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου αμέσως και με απόλυτο
επαγγελματισμό έσπευσαν στο σημείο του Συμβάντος.
Επικεφαλής… ποιος άλλος ; ο ακούραστος φρουρός πυροπρστασίας της περιοχής, ο
επί οκτώ χρόνια Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ο Κωνσταντίνος
Καστρής.
Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών, ο μήνας την χαλάρωσης όλων των
δραστηριοτήτων όλων των υπηρεσιών, ο μήνας που τα παιδιά δεν έχουν σχολεία και
τραβάνε από το παντελόνι τον πατέρα για μια βουτιά στην θάλασσα.
Αύγουστος, ο μήνας με τα 3αρια και τα 4αρια της επικινδυνότητας στην εξέλιξη μιας
πυρκαγιάς σε καθημερινή εναλλαγή, ο μήνας που ο Πυροσβέστης δεν έχει άδεια, που
ο Διοικητής δεν έχει σπίτι, που ο πολίτης δεν έχει υπομονή στην έναρξη κάθε
πυρκαγιάς.
Αύγουστος στις 22, ήταν το κάλεσμα της μοίρας στον Διοικητή μας να αντιμετωπίσει
άλλη μια πυρκαγιά, άλλη μία δολοφονική επίθεση της φωτιάς απέναντι στην ανθρώπινη
προσπάθεια για την προστασία της ζωής και της περιουσίας κάθε πολίτη από αυτή,
από την φωτιά.
Αυτή την φορά δεν νίκησε ο άνθρωπος, αυτή τη φορά νίκησε η φωτιά.

Ο Κωνσταντίνος Καστρής έπεσε μαχόμενος εν ώρα υπηρεσίας « ένεκα ταυτής και δια
ταύτης»
Ο Κωνσταντίνος Καστρής, εγκλωβίστηκε από την φωτιά και ως άξιος Έλληνας,
Μανιάτης και Ηγήτορας Πυροσβέστης δεν προέτρεψε τους πυροσβέστες που είχε
στην διοίκηση του να πέσουν στην φωτιά για χάρης του. Τους γλύτωσε θυσιάζοντας
την ζωή του στον Βωμό του καθήκοντος, πράττοντας με απόλυτη αυτοθυσία και
ανιδιοτέλεια.
Ο ήρωας Κωνσταντίνος Καστρής έχασε την ζωή του σε αυτή την κατάσβεση από
εγκαύματα όπως περιέγραφε το πόρισμα του ιατροδικαστή.
Ο ήρωας αυτός κηδεύτηκε με τις τιμές που του αρμόζουν στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στα Ανώγεια Λακωνίας
Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Καστρής….
Ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής γεννήθηκε το 1962 και σε ηλικία 23 ετών, το
1985κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Έπειτα από 6 χρόνια, το 1991, αποφοίτησε από την Πυροσβεστική Ακαδημία με το
βαθμό του Ανθυποπυραγού και ήταν πάντα υποδειγματικός αξιωματικός που ηγούνταν
δίνοντας το σωστό παράδειγμα στους υφιστάμενους του.
Υπηρέτησε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
Γυθείου, που από τον Οκτώβριο του 2003 ανέλαβε την Διοίκησή της.
Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια στην 2βαθμια εκπαίδευση κυρία Δήμητρα
Δημακόγιαννη.
Είχα την τιμή και την ευλογία να υπηρετώ δίπλα του για χρόνια και να έχω γνώση και
εμπειρία για τον ήρωα Κωνσταντίνο Καστρή, τον Διοικητή μου.
Ήταν Διοικητής άνθρωπος, διοικητής προστάτης των υφισταμένων, συνάδελφος και
αδελφός.
Ήταν ο επικεφαλής που πάντα ήταν στην κεφαλή του συμβάντος, στην πρώτη γραμμή.
Η νοοτροπία του αυτή φαίνεται και από τα λόγια του κουνιάδου του καθηγητή, εκδότη
και συγγραφέα, κυρίου Γιώργου Δημακόγιαννη που μας μετέφερε φράσεις του
«Κωστή» όπως τον αποκαλούσε:

«Εγώ θα πάω πρώτος στο μέτωπο της φωτιάς, εγώ θα δω, εγώ θα κρίνω και μετά θα
ακολουθήσουν οι υπόλοιποι»
Η στολή του ήταν στολή εκστρατείας και είχε γίνει το δεύτερο δέρμα του όπως
συνέχισε να μας περιγράφει ο Κύριος Δημακόγιαννης
και έρχομαι να συμπληρώσω…
Σπίτι του ήταν η Υπηρεσία για μέρες ολόκληρες μέσα σε κάθε καλοκαίρι. Οικογένειά
του γίνονταν οι συνάδελφοι και μόνη του δραστηριότητα η προετοιμασία και η
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε πυρκαγιάς στην έναρξή της.
Γινόταν χωρίς να το επιδιώκει το παράδειγμα ευσυνειδησίας και επαγγελματισμού με
τα απόλυτα τα χαρακτηριστικά της ανιδιοτέλειας και του αλτρουισμού.
Αυτά τα χαρακτηριστικά ευθύνης, εμπειρίας και ηρωισμού οδήγησαν τον διοικητή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου να πάει πρώτος και αυτή τη φορά στην
αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Βαθύ τη Δευτέρα 22 Αυγούστου του 2011.

Ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής στα 49 του χρόνια έδειξε με πράξεις την έννοια
της ηγεσίας, ότι ηγέτης είναι αυτός που πάει πρώτος στα δύσκολα και αναλαμβάνει
την ευθύνη που έχει απέναντι στους υφισταμένους του, την πολιτεία και την κοινωνία.
Χωρίς ίχνος φόβου ή δειλίας έδωσε μάχη με τις φλόγες πολύ πέραν των αρμοδιοτήτων
του.
Με εντολή, του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη όλες οι σημαίες των
υπηρεσιών του Υπουργείου κυμάτιζαν μεσίστιες.
Αντίστοιχα,

το

Περιφερειακό

Συμβούλιο

Πελοποννήσου

τίμησε

τον

ήρωα

Κωνσταντίνο Καστρή τηρώντας ενός λεπτού σιγή.
Με την υπ αρίθμ 58127/07-02-2012 απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού
Σώματος η υπηρεσία μας μετονομάστηκε σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου
Πύραρχος Κωνσταντίνος Καστής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα με απόφασή του Ονόμασε πλατεία στην
είσοδο της Πόλης της Σκάλας, στο όνομα του ήρωα Πυράρχου Κωνσταντίνου Καστρή
και με μεταγενέστερη απόφαση ως «Πλατεία Πυράρχου Κωνσταντίνου Καστρή και
πεσόντων Πυροσβεστών Λακωνίας»
Η απώλεια του Κωνσταντίνου Καστρή, του Κωστή, του Διοικητή μας, έπεσε ως
κεραυνός εν αιθρία σ όλους μας. Συνάδελφος πυροσβέστης που υπηρετούσαμε μαζί

και γνώριζε πολύ καλά τον Διοικητή μας, μετά το σοκ που υπέστη από τον άδικο χαμό
του, είπε χαρακτηριστικά: «αφού η φωτιά έκαψε τον Καστρή, από την φωτιά δεν
γλυτώνει κανένας»
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΚΟΣ θείος της οικογένειας Δημακόγιαννη με ένα μανιάτικο
μοιρολόι περιγράφει τον θρύνο. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα…
Ένας αητός τσακίστηκε,
δεν θα ξαναπετάξει
στης Λακωνίας τα βουνά
στης Μάνης τα ρουμάνια,
φωτιά τον σφιχταγκάλιασε,
έκαψε τα φτερά του.
Ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής, ο σύγκρονος ήρωας της Μάνης, προστέθηκε
στον μελανό κατάλογο των πεσόντων αλλά ταυτόχρονα στο πάνθεο των ηρώων
Πυροσβεστών Λακωνίας μετά τον Αντιπύραρχο Ηλία Γκάτσο και τον Εποχικό
Πυροσβέστη Κωνσταντίνο Δούνια.
Μιας και ο δρόμος, σας έφερε στο Γύθειο τιμήστε αυτό τον ήρωα με λίγες δάφνες στο
μνημείο του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου. Ψιθυρίστε ψάλοντας το «αιωνία η
μνήμη» .
Χάρη σε ήρωες όπως ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής έχουν σωθεί αμέτρητες
ζωές και χιλιάδες στρέμματα γόνιμης γης και φυσικού πλούτου.
Ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να δώσει τη ζωή του για το λειτούργημα που
προσφέρει κάθε Πυροσβέστης κάθε Αξιωματικός και ο Κωνσταντίνος Καστρής δε
φοβήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο.
Οι πράξεις του δείχνουν πως για εκείνον τίποτα δεν άξιζε περισσότερο από την
εκτέλεση της αποστολής του, ούτε η ίδια του η ζωή.
Ας θυμόμαστε για πάντα τον ήρωα Πύραρχο Κωνσταντίνο Καστρή.
Αιωνία σου η μνήμη !!
Θα είσαι αθάνατος
Στη σκέψη, στη ζωή, στο είναι μας !!

Εξειδικευμένες εκδόσεις της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.
Συνεχίστηκε μει τακτικό ρυθμό η έκδοση e-book επαγγελματικού και συνδικαλιστικού
ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της
ΕΑΠΣ.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Το περιοδικό της ΕΑΠΣ συνεχίζει την
πορεία του ψηφιακά μέσα από την
ιστοσελίδα www. eaps.gr

