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η θυσία του ήρωά μας
Πέτρου Σπυρόπουλου

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Πριν 20 χρόνια. Σε μια από τις “καθημερινές 
πυροσβεστικές στιγμές”, σε μια μάχη με τις 
αδηφάγες φλόγες, ο Πυροσβέστης Πέτρος 
Σπυρόπουλος, χάνει την ζωή του πάνω στο 
καθήκον, περνώντας στο Αθάνατο Ηρώον του 
Πυροσβεστικού Σώματος.
Διαβάζουμε στο κείμενο της Απόφασης του 
Αρείου Πάγου (363 / 2006) που περιγράφει τις 
συνθήκες του θανάτου του:
«Στις 24.04.98 ώρα 6.10 εκδηλώθηκε πυρκα-
γιά στο κτιριακό συγκρότημα της “SATO Α.Ε.” 
στo Mοσχάτο. Ο Πυροσβέστης Πέτρος Σπυ-
ρόπουλος μετέβη για κατάσβεση στην επιπλο-
βιομηχανία “SATO Α.Ε.” στις 06.20 ως μέλος 
του πληρώματος του 882 υδροφόρου οχήμα-
τος. Η ένταση και η έκταση της πυρκαγιάς ήταν 
μεγάλη. Οι πυροσβέστες εισήλθαν εντός του 
κτιρίου των αποθηκών, αλλά λόγω των αντίξο-
ων συνθηκών οπισθοχώρησαν και πρόσβαλ-
λαν την εστία της φωτιάς με άλλους μπροστά 
από τις δύο μεταλλικές εισόδους της “ράμπας” 
φορτοεκφόρτωσης φορώντας αναπνευστικές 
συσκευές και κάτω από υπόστεγο λαμαρίνες. 
Ξαφνικά, χωρίς να υπάρχουν ανάλογες ενδεί-
ξεις κατέρρευσε προέκταση του κτιρίου της 
αποθήκης συμπαρασύροντας και το υπόστε-
γο, το οποίο στηριζόταν στο κτίσμα που κατέρ-
ρευσε. Ο Πέτρος Σπυρόπουλος επλήγη από 
σιδηροδοκό που κατέρρευσε και εγκλωβίστη-
κε. Ο θάνατος του επήλθε ακαριαία. Πέθανε 
ώρα 07.00. Διακομίσθη με το ΕΚΑΒ νεκρός. 
Ο θάνατός του επήλθε από βαριές κακώσεις 
θώρακος και κοιλίας. Οι πυροσβέστες δεν ανέ-
μεναν την κατάρρευση σε τόσο σύντομο χρο-
νικό διάστημα της προέκτασης του κτιρίου της 
αποθήκης με το υπόστεγο, ενώ η πυρκαγιά 
εμαίνετο στο κυρίως κτίριο. Από την πυρκαγιά 
αποτεφρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των προ-
ϊόντων που βρισκόταν στους αποθηκευτικούς 
και εκθεσιακούς χώρους του συγκροτήματος, 
υπέστη εκτεταμένες βλάβες ο φέρων οργανι-
σμός και το ηλεκτρομηχανολογικό δίκτυο και 
κατέρρευσε η προς την οδό ... πτέρυγα (κτί-
ριο Β). Η αρχική εστία της πυρκαγιάς εντοπί-

στηκε στο ισόγειο εκτός από τα πέντε κτίρια 
του συγκροτήματος του (κτίριο Ε) το οποίο 
χρησιμοποιείτο ως αποθήκη προϊόντων της 
εταιρείας “SATO Α.Ε.” και επεκτάθηκε στον 1ο 
όροφο του ιδίου κτιρίου, στο κτίριο Δ, στο κτί-
ριο Β αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και 
1ο όροφο και στο κτίριο Γ αποτελούμενο από 
υπόγειο ισόγειο 1ο και 2ο όροφο. Κατασβή-
στηκε τις μεσημβρινές ώρες από δυνάμεις της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας Πειραιά, η οποία 
ειδοποιήθηκε στις 06.18 ώρα από το φύλακα 
του συγκροτήματος».
Δύο μέρες μετά τη θυσία του Πέτρου, στην 
εφημερίδα Βήμα, (26-4-1998) δημοσιεύεται το 
παρακάτω άρθρο: 

Στο άρθρο περιγράφεται η θυσία: «Η φωτιά 
που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη επίπλων στο 
Μοσχάτο Αττικής συνεχίζει με μανία το κατα-
στροφικό της έργο. Οι άνδρες της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας δίνουν πραγματική μάχη με
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την πύρινη λαίλαπα κάνοντας ό,τι είναι ανθρω-
πίνως δυνατόν για να τη θέσουν «υπό έλεγ-
χο». Στο πρώτο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται 
και ο 26χρονος Πέτρος Σπυρόπουλος, η αυ-
ταπάρνηση του οποίου προκαλεί την ανησυ-
χία των συναδέλφων του. Μέσα σε κλάσματα 
δευτερολέπτου και χωρίς κανένας να καταλά-
βει πώς ακριβώς έγιναν όλα, ο άτυχος πυρο-
σβέστης καταπλακώνεται από κομμάτια λαμα-
ρίνας και μπετόν, τα οποία κατέρρευσαν από 
τον εξώστη της βιομηχανίας. Ο θάνατός του 
ήταν απλώς ζήτημα χρόνου».
«...Μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις» λένε οι 
Κινέζοι και φαίνεται ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Δι-
ότι με το που μπήκαμε στο προαύλιο του σταθ-
μού Πυροσβεστικής της οδού Σαρρή η εικόνα 
του πρώτου ανθρώπου που συναντήσαμε επι-
βεβαίωνε τη συγκεκριμένη άποψη. Εμφανώς 
ταλαιπωρημένος από την άνιση μάχη με τη 
φωτιά στο Μοσχάτο, ο Πυραγός Ι. Μαλαμάκης 
δεν έβρισκε το κουράγιο να πει ούτε μία λέξη: 
«Τι να πω! Και μόνο που με βλέπει κανείς κα-
ταλαβαίνει. Φεύγω τώρα, γιατί είμαι πολύ κου-
ρασμένος. Ήμουν στη φωτιά, στο Μοσχάτο...
Κάναμε ό,τι μπορούσαμε αλλά...».

Ο δρόμος με το όνομά του ήρωά μας στο 
Μοσχάτο

Ο Ήρωας Πυροσβέστης Σπυρόπουλος Πέ-
τρος, δύο χρόνια μετά με απόφαση του Αρχη-
γείου του Πυροσβεστικού Σώματος προάγεται 
“μετά θάνατο” για ανδραγαθία στο βαθμό του 
Αρχιπυροσβέστη από 24-04-1998, επειδή 
κατά “την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς την 
24-04-1998 και Ω/07.30 εξέθεσε τη ζωή του σε 
κίνδυνο με αποτέλεσμα να χάσει αυτή. Ως το 
ελάχιστο για τη θυσία του, στην γενέτειρα του 

εκλιπόντος τη Λάρισα, δίνεται το όνομά του σε 
δρόμο της πόλης ενώ το ίδιο κάνει και ο Δήμος 
Μοσχάτου, κοντά στο σημείο του θανάτου του.

Ο δρόμος με το όνομά του ήρωά μας στη 
Λάρισα

Είκοσι χρόνια μετά, με μια κοινή πρωτοβου-
λία της ΔΠΥ Πειραιά και του Δήμο Μοσχάτου 
- Ταύρου, την ημέρα της θυσίας του, στον δρό-
μο με το όνομα του Ήρωα μας, αναρτήθηκαν 
νέες πινακίδες με το όνομα του ¨Ηρωά μας και 
έγινε μια σεμνή τελετή μνήμης με παρούσα 
την δημοτική αρχή και την πυροσβεστική ηγε-
σία. Ήταν το λιγότερο για τον Ήρωά μας. Ήταν 
το προσκλητήριο που ο Πέτρος ήταν παρών.

ΑΘΑΝΑΤΟ Σ
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για να έχει αντίκρυσμα ο τιμητικός εορτασμός

Πάνω από τέσσερις δεκαετίες συμπληρώνο-
νται από τότε που ο ΟΗΕ, θεσμοθετούσε την 
ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών και 
άρχισε να γίνεται σημείο αναφοράς στις κοι-
νωνικές δράσεις η πάλη για την ισότητα στις 
ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου, αλλά και με 
σεβασμό στη διαφορετικότητα. Στις τάξεις του 
Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από δεκαετίες 
αποκλεισμού των γυναικών από τις τάξεις του, 
στα μέσα της δεκαετίας του ΄90, ξεκίνησε η ει-
σαγωγή των πρώτων συναδελφισσών. Δειλά, 
δειλά και παρά τις όποιες «αγκυλώσεις» εντά-
χθηκαν στην πυροσβεστική ζωή, αποτελώντας 
ισότιμα στελέχη σε όλες τις βαθμίδες και τα κα-
θήκοντα του πυροσβεστικού οργανισμού.
Η ΕΑΠΣ από την πρώτη στιγμή της ένταξης 
των συναδελφισσών στο ΠΣ προέβαλλε τα αυ-
τονόητα αιτήματα τους, διεκδικώντας την επί-
λυση των προβλημάτων που προέκυψαν από 
τις υφιστάμενες δομές ενός παραδοσιακού αν-
δροκρατούμενου οργανισμού. Ποσοστώσεις 
στην εισαγωγή στις Σχολές, προστασία της 
μητρότητας, συνυπηρετήσεις και άλλα ζητήμα-
τα καθημερινότητας, διεκδικήθηκαν και σε ένα 
μεγάλο βαθμό επιλύθηκαν, παρά τις «στερεο-
τυπικές πολλές φορές αντιστάσεις των ηγεσι-
ών».

Σήμερα δύο δεκαετίες μετά την εισαγωγή των 
πρώτων συναδελφισσών στο ΠΣ παρά την 
εμπέδωση των ζητημάτων ισότητας δικαιωμά-
των και ευκαιριών, παραμένουν ζητήματα που 
δυσχεραίνουν την καθημερινότητα τους. Με 
την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέ-
ρας της Γυναίκας και προκειμένου ο εορτα-
σμός να αποκτά ουσία, καλούμε την Πολιτική 
Ηγεσία μας να υλοποιήσει άμεσα:
1. Την κατάργηση του ΠΔ 72/2017 και την παρ. 
7 του ΠΔ 82 με τα οποία καθορίστηκαν χρονι-
κοί περιορισμοί για τη λήψη της άδειας ανα-
τροφής τέκνου, σύμφωνα με τα οποία διαχω-
ρίζονται οι δικαιούχοι, όχι μόνο από το φύλο, 
αφού αποκλείονται οι άντρες συνάδελφοι, 
αλλά και οι συναδέλφισσες γυναίκες που για 
λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως τους δεν 
δύνανται να γαλουχήσουν.
2. Την πρόσληψη στην Υγειονομική Υπηρεσία 
του ΠΣ του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού 
με την ειδικότητα γυναικολόγου για την πρωτο-
βάθμια ιατρική φροντίδα των συναδελφισσών.
To ΔΣ της ΕΑΠΣ με ανακοίνωσή της στις 9 
Μάρτη εξέφρασε τις θερμότερες ευχές του στις 
συναδέλφισσες, θυμίζοντας τη ρήση του Σο-
φοκλή «και στις γυναίκες μέσα υπάρχει πολε-
μική ορμή».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ με την ιδιότητά του ως 
Διοικητή της ΔΠΥ Πειραιώς, τίμησε με την ευ-
καιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 
τις συναδέλφισσες σε μια συγκέντρωση συζή-
τησης για την πυροσβεστική πραγματικότητα 
υπό την «θηλυκή ματιά τους».
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η μισθοδοσία των παθών

 «Εν μέσω Σαρακοστής και λίγο προ της 
ελεύσεως του Αγίου Φωτός προσμένουμε, 
μήπως και η Θεία Χάρη φωτίσει τους ιθύνο-
ντες της δημιουργίας του μισθολογικού μας 
σκότους».

Εδώ και μήνες η ΕΑΠΣ με παρεμβάσεις της, 
«βοώντας εν τη ερήμω» επισήμαινε περί της 
μνημονιακής σύστασης του νέου μισθολογίου 
- φτωχολογίου. Στην απάντηση περί της «μη 
απώλειας ούτε ένα ευρώ», δίναμε με παρα-
δείγματα τις απώλειες εκατοντάδων έως και 
χιλιάδων ευρώ από το micro-εισόδημα των 
συναδέλφων που θα ερχόταν από τις πρώτες 
μισθοδοσίες του 2018.
ΟΠΕΡ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ, ώστε να διαψευστούν 
όσοι μας κατηγορούσαν ότι κινδυνολογούμε 
και όσοι καθησύχαζαν για τις δήθεν «μηδενικές 
μειώσεις». Παράλληλα με τις μειώσεις λόγω 
των επιστροφών των χρωστούμενων από την 
αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογί-
ου, ήρθε και η μηνιαία απώλεια από το ποσό 
της μηνιαίας αποκατάστασης (50%) λόγω της 
απόφασης του ΣτΕ, για το οποίο ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ 
από την Κυβέρνηση.
Παράλληλα αγνοείτο ακόμη η αναγκαία σχετι-
κή ΚΥΑ, που θα καθορίσει, όπως προβλέπεται 
την νυχτερινή αμοιβή και το σχετικό ΠΔ που 
όπως προβλέπεται θα επαναρυθμίσει τα δικαι-
ούμενα ποσά αποζημίωσης για μετακινήσεις 
και εκτός έδρας.
Εννοείται ότι «γνωστό πλέον χρόνο χελώνας» 
αναμένεται σχετική ΚΥΑ που να καθορίσει 

όπως προβλέπεται η αποζημίωση του διδακτι-
κού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχο-
λών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και βέβαια 
να αποκατασταθεί η αδικία που συντελέστηκε 
με την εξαίρεση των Δοκίμων των Σχολών του 
ΠΣ από το δικαίωμα σε νυχτερινή αποζημίωση 
και εργασία πέρα του πενθημέρου.
Εν μέσω Σαρακοστής και λίγο προ της ελεύσε-
ως του Αγίου Φωτός, η ΕΑΠΣ σε παρέμβασή 
της, στις 29 Μαρτίου, χαρακτηριστικά σημείω-
νε: 
«προσμένουμε, μήπως και η Θεία Χάρη 
φωτίσει τους ιθύνοντες της δημιουργίας 
του μισθολογικού μας σκότους. Μέχρι τότε 
άμεσα καλούμε τον Αξιότιμο κ. Αρχηγό 
του ΠΣ να δώσει τις απαραίτητες εντολές 
ώστε οι επιστροφές των ποσών, λόγω των 
αναδρομικών κρατήσεων κατά εφαρμογή 
του νέου μισθολογίου να γίνουν μέχρι 40 
δόσεις, (αριθμός που επελέγη και από το 
ΤΕΑΠΑΣΑ). Την πολιτική μας ηγεσία να 
προχωρήσει στις αναγκαίες νομοθετικές 
ρυθμίσεις για την έκδοση των νομικών κει-
μένων που περιγράψαμε παραπάνω (νυ-
χτερινά, εκτός έδρας, κλπ) Την κυβέρνηση 
να ξεκινήσει άμεσα διάλογο μαζί μας για 
ένα νέο μισθολόγιο που θα λάβει υπόψη 
του την απόφαση του ΣτΕ, το επικίνδυνο 
και ανθυγιεινό του επαγγέλματός μας και 
την πραγματική προσφερόμενη εργασία 
μας».
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basic life support - εκπαίδευση

Μετά από συνεννόηση της ΕΑΠΣ και της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αρχές 
Απριλίου, μια ομάδα τεταρτοετών Δοκίμων 
Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 
εκπαιδεύτηκαν στο BLS (basic life support – 
βασική υποστήριξη ζωής), πιστοποιημένη από 
το ERC – European Resuscitation Council και 
από την HCS (Ελληνική Καρδιολογική Εται-
ρεία) (ΟΕ ΚΑΡΠΑ /Εντατικής Θεραπείας και 
ΟΕ Νοσηλευτικής στην Καρδιολογία)
Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας επιμελή-
θηκε τα μέγιστα ο συνάδελφος Γενικός Γραμ-
ματέας της ΠΕΕΠΣ Δημήτρης Ζέρβας, ο οποί-
ος παρέδωσε και την πλακέτα της ΕΑΠΣ στον 
Υπεύθυνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων της 
εταιρίας, τον Επεμβατικό Καρδιολόγο Γιώργο 

Λάτσιο.

Άγιο Πάσχα 2018

Εικόνες γκρι ή ασπρόμαυρες με την αποπνι-
κτική μυρωδιά του καμένου, με την οσμή του 
θανάτου και της απώλειας. Στιγμές που η αγω-
νία να νικηθεί ο χρόνος και να διασωθεί η ζωή 
γεμίζουν τη σκέψη του Πυροσβέστη – Διασώ-
στη.
Μεγάλη Εβδομάδα του Απρίλη. Ακολουθούμε 
το Θείο Πάθος μέσα από τις τρομακτικές εικό-
νες της πυροσβεστικής καθημερινότητας που 
σκιαγραφούν το Πάθος του Ανθρώπου. Συ-

νοδός στην ανάβαση λέξεις καυτές μεγάλων 
δημιουργών. Κώστας Καρυωτάκης, Πάμπλο 
Νερούδα, Νίκος Καββαδίας, Μπέρτολτ Μπρ-
εχτ. Γραφίδες που ζωγραφίζουν την πραγμα-
τικά θλιβερή πλευρά την ανθρώπινης ζωής, 
το δράμα το ανθρώπινο που τελικά όμως τον 
κάνει αξιοσέβαστο.
Το αφιέρωμα στα Άγια Πάθη είναι αναρτημένο 
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ.
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ο συνήγορος του πυροσβέστη

Μια πρόταση της ΕΑΠΣ γίνεται πραγματι-
κότητα

Τέσσερα χρόνια πριν, τον Φεβρουάριο του 
2014, όταν προωθείτο η τελευταία μεγάλη νο-
μοθετική αλλαγή στα εσωτερικά του Πυροσβε-
στικού Σώματος, η ΕΑΠΣ στις πολύπλευρες 
παρεμβάσεις της, κατόρθωσε να προωθή-
σει συγκεκριμένη ρύθμιση, σύμφωνα με την 
οποία, «το πυροσβεστικό προσωπικό, όταν θα 
του ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που 
του αποδίδονται ότι τέλεσε κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, να 
παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπι-
ον των ποινικών δικαστηρίων».
Η συγκεκριμένη ρύθμιση περιλήφθηκε τελικά 
στο Ν.4249/2014, και η εφαρμογή της απαι-
τούσε την έκδοση από την πολιτική ηγεσία 
μας, σχετικού ΠΔ το οποίο όμως εδώ και τέσ-
σερα χρόνια αγνοείτο. Η Ένωσή μας με αλλε-
πάλληλες παρεμβάσεις έθετε το ζήτημα τόσο 
στις πυροσβεστικές όσο και πολιτικές ηγεσίες 
μας.
Τελικά μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, με το ΠΔ 
27/2018 στο ΦΕΚ 57 της 26/03/2018, η πρό-
ταση της ΕΑΠΣ γίνεται πραγματικότητα. Με 
το ΠΔ καθορίζεται ότι το «Δημόσιο προκατα-
βάλλει τα έξοδα υπεράσπισης στο στάδιο της 
προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων του 
πυροσβεστικού προσωπικού και των πυρο-
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης, κατά των 

οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα 
που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την 
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα 
ταύτης. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του 
συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου 
για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια 
της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων 
όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της 
καθοριζόμενης κάθε φορά αμοιβής, όπως αυτή 
προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, Α’ 208), όπως ισχύ-
ει, και ειδικότερα στα άρθρα 58 και 63 αυτού. 
Η προκαταβολή των παραπάνω εξόδων στον 
εκάστοτε κατηγορούμενο πραγματοποιείται με 
την από μέρους του προσκόμιση των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών σε κάθε στάδιο της 
ποινικής διαδικασίας. Το πυροσβεστικό προ-
σωπικό που λαμβάνει προκαταβολή εξόδων 
υπεράσπισης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, δε δύναται να υπαχθεί στις ρυθμί-
σεις του ΠΔ 15/2007 (Α’-11)». Στο εν λόγω ΠΔ 
καθορίζονται επίσης οι «Προϋποθέσεις» κα-
θώς και η «διαδικασία και τα δικαιολογητικά» 
που απαιτούνται.
Έστω και μετά από μια τετραετία, η έναρξη λει-
τουργίας του θεσμού είναι σημαντικό. Η Ένω-
σή μας νιώθει δικαιωμένη για την κατάκτηση 
αυτή, μιας και όπως καλά ξέρουν δεκάδες μέλη 
της, αποτελούσε το μόνο «συνήγορο» στις 
εξαιρετικά δύσκολες αυτές στιγμές. Θα πρέπει, 
τέλος, να σημειώσουμε παρά την πολυετή “με-
λέτη” της έκδοσης του συγκεκριμένου ΠΔ από 
την πρώτη ανάγνωση, ανακύπτουν μια σειρά 
ερωτημάτων άνευ εμφανούς απάντησης, τα 
οποία θα εξειδικευτούν με νεότερη παρέμβα-
ση της ΕΑΠΣ.
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συνάντηση με τον Αρχηγό του ΠΣ

Στις 14 Μαρτίου συναντήθηκε το ΔΣ της ΕΑΠΣ 
με τον Αρχηγό του ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Σ. Τερ-
ζούδη. Στην συνάντηση που είναι η πρώτη 
από την ανάληψη της ηγεσίας από τον νέο Αρ-
χηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, τέθηκαν 
από την πλευρά της ΕΑΠΣ τα σημαντικότερα 
και φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το 
πυροσβεστικό προσωπικό και το Πυροσβεστι-
κό Σώμα γενικότερα.

η θυσία ενός ήρωα

Η οδύνη μας για την θυσία του Ήρωα για 
την ασφάλεια της πατρίδας μας
Μετά το τραγικό συμβάν του θανάτου του Αξι-
ωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας Γεωργί-
ου Μπαλταδώρου, πάνω στην εκτέλεση του 
καθήκοντος, η ΕΑΠΣ απέστειλε προς την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
ΠΟΜΕΝΣ συλλυπητήριο μήνυμα:
«Συνάδελφοι
Σας εκφράζουμε την οδύνη και την θλίψη μας 
για την απώλεια της ζωής του συναδέλφου Αξι-
ωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας Γεωργί-
ου Μπαλταδώρου, πάνω στην εκτέλεση του 
καθήκοντος.
Ο συνάδελφος προστίθεται στο Ηρώο των Ελ-

λήνων που με την ίδια τους τη ζωή κρατούν 
την πατρίδα ασφαλή. Στην τελευταία πτήση 
του στην Αιώνια Μοίρα, στέλνουμε τις σκέψεις 
μας και την ευγνωμοσύνη μας για τη θυσία του.
Αθάνατος»

Σε ένα 24ωρο, στα μέσα Μαρτίου, πάνω από 
130 πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Το ανθρώπι-
νο χέρι που έχει την ευθύνη της έναρξής τους, 
διαπράττει ένα επαχθές έγκλημα κατά της 
ασφάλειας της ίδιας της πατρίδας μας και ένα 
βαρύτατο έγκλημα στο εθνικό φυσικό πλούτο 
που παραλλήλως αποτελεί και εθνικό πλούτο 
ανυπολόγιστης αξίας. Για το θέμα έγιναν δη-
λώσεις στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Πρόε-
δρος του ΔΣ της ΕΑΠΣ.

δηλώσεις για τις πυρκαγιές
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Πέντε έτη μελέτης είναι αρκετά

Κύριε Αρχηγέ
Εδώ και πάνω από πέντε (5) συναπτά έτη με 
σχετική παρέμβαση  της ΕΑΠΣ προς τον τότε   
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, (ανα-
κοίνωση 3061/08-10-2013), επισημαίνονταν  
ότι «τα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας του πυ-
ροσβεστικού προσωπικού, των οποίων ο τύ-
πος καθορίστηκε το 1995 με σχετική ΚΥΑ δεν 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγρα-
φές ασφαλείας, αλλά το σημαντικότερο είναι 
ότι δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο ανα-
γνωρίσιμο στις εξόδους – εισόδους, τόσο της 
χώρας μας όσο και των υπολοίπων χωρών της 
ΕΕ. Με αυτό τον τρόπο ο Πυροσβεστικό υπάλ-
ληλος είναι ο μόνος Έλληνας Πολίτης που 
χρειάζεται διαβατήριο για την κίνηση του στις 
χώρες της ΕΕ. Πέρα από το εξωφρενικά άνισο 
αυτής της κατάστασης, ακόμα και για μετακι-
νήσεις υπηρεσιακού χαρακτήρα, απαιτείται η 
έκδοση διαβατηρίου».
Στην τότε παρέμβασή της ΕΑΠΣ ζητείτο  η υλο-
ποίηση «άμεσα θεσμικής ρύθμισης, ώστε στο 
πυροσβεστικό προσωπικό να χορηγηθούν 
σύγχρονα και αποδεκτά ως ταξιδιωτικά έγγρα-
φα Υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας.»
Ένα χρόνο μετά το 2014 με το Ν.4249/2014 και 
το άρθρο 65, μεταξύ των άλλων καθορίστηκε 
ότι «το πυροσβεστικό προσωπικό … εφοδι-
άζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας» και ότι με 
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζο-

νται μεταξύ των άλλων και ο τύπος και το πε-
ριεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του 
πυροσβεστικού προσωπικού και των ΠΠΥ».
Από ότι γνωρίζουμε λίγο πριν την ψήφιση 
του παραπάνω νόμου, είχε συγκροτηθεί επι-
τροπή διερεύνησης απ το Επιτελείο του ΑΠΣ 
έγινε σχετική εισήγηση και έγινε συγκεκριμέ-
νη πρόταση – σχέδιο Υ.Α. για την υλοποίηση 
νέων σύγχρονων υπηρεσιακών δελτίων ταυ-
τότητας του πυροσβεστικού προσωπικού από 
την «Επιτελική Μονάδα» του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ., με 
άγνωστη τύχη εδώ και 4 έτη.
Από τότε, μόλις τώρα αυτές τις  ημέρες  έγινε 
γνωστό ότι εκ νέου συγκροτήθηκε  πολυμελής 
ομάδα εργασίας με σκοπό να «αναβαθμιστεί 
το ειδικό υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας του 
πυροσβεστικού προσωπικού».
Στις 18 Απριλίου με νέα παρέμβαση της ΕΑΠΣ, 
καλωσορίστηκε έστω και μετά τετραετίας η 
πρωτοβουλία του ΑΠΣ να «επαναζεστάνει» 
το κατεψυγμένο ζήτημα των νέων ταυτοτήτων 
του πυροσβεστικού προσωπικού. Χαρακτηρι-
στικά στην παρέμβαση σημειώνεται:
«Επειδή τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν θα 
πρέπει η πρωτοβουλία να χαθεί στη διαδρο-
μή χωρίς χρονοτριβή ελπίζουμε να πάρει νο-
μική υπόσταση στα πρότυπα της ΕΛ.ΑΣ (Υ.Α. 
6011/2/74α/2013 – ΦΕΚ Β-871 / 10-04-2013) 
είτε με την υλοποίηση άμεσα προμήθειας υλι-
κοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης του 
αναγκαίου προσωπικού είτε σε συνεργασία με 
το αντίστοιχο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ.»

11

νέο δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας ΠΣ
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Σε φυλλάδιο της ιδιωτικής επιχείρησής 
«Diamantis Sport School», μεταξύ των άλλων 
παρέχονται πληροφορίες για την εισαγωγή 
στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
Επίσης ως “επαγγελματικό προσανατολισμό” 
δίνεται το περίγραμμα του πυροσβεστικού 
επαγγέλματος, σε κείμενο με τον τίτλο “Δάσκα-
λος το καλοκαίρι – Πυροσβέστης το χειμώνα”, 
όπου μεταξύ των άλλων το περιγράφεται ως 
“επάγγελμα με μικρή περίοδο απαιτήσεων, κό-
πωσης – επικινδυνότητας.”.
Η ΕΑΠΣ μετά από σχετική ενημέρωση από 
τους συναδέλφους της ΠΕ της ΕΑΠΣ Κεντρι-
κής Μακεδονίας, προχώρησε σε σχετική πα-
ρέμβαση προς την διεύθυνση της επιχείρησης:
«Προσπερνώντας τον συγκεκριμένο χαρακτη-
ρισμό που μας αποδίδεται ως Επαγγελματίες, 
σας επισημαίνουμε μόνο ότι τα στοιχεία που 
αναφέρεται ως επαγγελματικό περίγραμμα του 
Πυροσβεστικού Επαγγέλματος, απέχει από 
την πραγματικότητα. Και επειδή η επαγγελμα-
τική σας ασχολία, απευθύνεται στη νέα γενιά 
και δη σε μαθητές, που επιλέγουν την Σχολή 
Φοίτησής τους και κυρίως το επάγγελμά τους, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενημερώνονται 
σωστά και αντικειμενικά. Και επειδή και εσείς 
μπορεί να έχετε ελλειπή ενημέρωση, θα μας 
επιτρέψετε μιας και ακόμα είμαστε προ του 
καλοκαιριού και έχουμε άφθονο χρόνο όπως 
υπονοείτε, να σας ενημερώσουμε:
1. Το Πυροσβεστικό Σώμα λειτουργεί καθ όλη 
τη διάρκεια του έτους, παρέχοντας υπηρεσίες 
πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και διάσωσης.
2. Ενδεικτικά σας πληροφορούμε ότι το 2017 
στη χώρα πραγματοποιήθηκαν 59.938 Πυρο-

σβεστικοί έξοδοι, δηλαδή 164 κατά μέσο όρο 
ημερησίως. Η ανάλυση των χιλιάδων αυτών 
συμβάντων που επεμβαίνει το Πυροσβεστικό 
Σώμα, δείχνει ότι οι απαιτήσεις του επαγγέλ-
ματος είναι διαρκείς σε όλο το χρόνο.

Μήνας συμβάντα (%)
Ιανουάριος 5.562 9,28
Φεβρουάριος 3.796 6,33
Μάρτιος 4.461 7,44
Απρίλιος 4.777 7,97
Μάϊος 4.045 6,75
Ιούνιος 4.985 8,32
Ιούλιος 6.037 10,07
Αύγουστος 5.579 9,31
Σεπτέμβριος 5.306 8,85
Οκτώβριος 5.414 9,03
Νοέμβριος 5.387 8,99
Δεκέμβριος 4.589 7,66

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι σε κάθε 
πυροσβεστική – διασωστική επιχείρηση που 
λαμβάνει μέρος το πυροσβεστικό προσωπικό, 
υπάρχει και μεγάλη επικινδυνότητα και εξαιρε-
τική κόπωση. Ειδικά το επικίνδυνο του επαγ-
γέλματος, είναι ιδιαίτερα εύκολο να το διαπι-
στώσετε. Απλά κάντε μια επίσκεψη στο Ηρώον 
του Πυροσβεστικού Σώματος για να δείτε τους 
δεκάδες συναδέλφους – Ήρωες που έπεσαν 
πάνω στο” καθήκον”. Στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση https://www.fireservice.gr. Επίσης να 
σας ενημερώσουμε από το σύνολο των συμ-
βάντων τα 27.107 αφορούν παροχές βοήθει-
ας και επεμβάσεις σε ανελκυστήρες, όπου η 
άμεση επέμβαση των Πυροσβεστών διέσωσε 
ανθρώπους από 1.047 Παροχές Βοήθειας και 
απεγκλώβισε ανθρώπους από 8.269 επιχειρή-
σεις σε ανελκυστήρες
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι απλά δεν είχα-
τε ολοκληρωμένη εικόνα του Πυροσβεστικού 
Σώματος. Τέλος πιστεύουμε ότι όταν απευ-
θυνόμαστε στην νέα γενιά, πρέπει να είμαστε 
όσο το δυνατότερο προσεκτικοί και ενημερω-
μένοι».

η ενημέρωση των παιδιών ειναι σοβαρή υπόθεση
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πεζοπόρο αερομεταφερόμενο τμήμα Θεσσαλίας

Η συγκεκριμένη έρευνα για τη λειτουργία του 
πεζοπόρου αερομεταφερόμενου τμήματος 
Θεσσαλίας, είναι μια εργασία του Αξιωματικού 
του Πυροσβεστικού Σώματος Τσίκα Κωσταντί-
νου.
Η έρευνα αποτελεί μέρος της διατριβής που 
εκπονήθηκε στα πλαίσια της 1ης εκπαιδευτι-
κής σειράς του Διατμηματικού Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της 
Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, ως μέρος των εκπαιδευτικών υπο-
χρεώσεων για την απόκτηση του ΜΔΕ «Ανά-
λυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσι-
κών Καταστροφών» κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2016 με θέμα «Συγκριτική παρουσίαση της 
οργάνωσης και λειτουργίας πεζοπόρων τμη-
μάτων στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος και 
διεθνώς. Αερομεταφερόμενο Πεζοπόρο τμήμα 
Θεσσαλίας: στατιστική επεξεργασία συμβά-
ντων και δειγματοληπτική έρευνα μέσω ερω-
τηματολογίου».

Mετά από ευγενική παραχώρηση του συνα-
δέλφου, η εργασία έγινε e-book και προστίθε-
ται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ.

καμπανάκι για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο

Με δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων του ΣΚΑΙ της 28-4-2018 ο Πρόεδρος του 
ΔΣ της ΕΑΠΣ, Γιάννης Σταμούλης έκρουσε τον 
κώδωνα κινδύνου, θέτοντας τους αρμοδίους 
προ των ευθυνών τους καθώς όπως λένε, φέ-
τος κανείς δεν θα είναι δεν θα μπορεί να πει 
πως δεν γνώριζε. Μεταξύ των άλλων δήλωσε: 
«η βαριά κληρονομιά του καταραμένου Μνη-

μονίου, έχει δώσει γηρασμένο πυροσβεστικό 
στόλο, σε οχήματα, εναέρια μέσα και δυστυ-
χώς πολλά προβλήματα στο πυροσβεστικό 
προσωπικό. Εάν όλα αυτά, δεν είναι στη θέση 
τους στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, 
κάποιοι θα έχουν ευθύνη και αυτοί δεν θα είναι 
οι πυροσβέστες». 
Το σχετικό ρεπορτάζ, αναφορικά με την αντι-
πυρική περίοδο, δημοσιεύεται και στην ιστοσε-
λίδα newpost.gr στην διεύθυνση.
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το ελληνικό της Ορθοδοξίας κράτος

Δεν είναι λίγες οι φωνές, που στην ανάπαυλα 
της αναχάραξης των πασχαλινών εδεσμάτων, 
στοχάζονται για την σχέση του κράτους και εκ-
κλησίας, τις παρεμβάσεις των ιεραρχών στα 
κηρύγματα, την τελετή του Αγίου Φωτός κλπ 
επαναφέροντας την περίφημη και πολυπαιγ-
μένη συζήτηση περί του κράτους και εκκλησί-
ας. Χωρίς καμία διάθεση ιδεολογικής θέσης, 
μέρες που είναι και ταραγμένων καιρών, απλά 
να παραθέσουμε μερικές πραγματικότητες για 
το εν λόγω ζήτημα:
• Το ίδιο το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας έχει σαφή προσανατολισμό για το ζήτημα. 
Αρχικά με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το ανώ-
τατο θεσμικό κείμενο της χώρας,θέτει τον θρη-
σκευτικό προσανατολισμό του, με την επίκλη-
ση «της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης 
Τριάδας» τόσο στο προοίμιό του όσο και στις 
ορκωμοσίες που απαιτεί. Στο άρθρο 3, ταυ-
τόχρονα με τον ορισμό της μορφής του πολι-
τεύματος, αναγνωρίζει ως «επικρατούσα» στη 
χώρα μας τη «θρησκεία της Ανατολικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας του Χριστού». Με το Άρθρο 
33, δίνει μια ιδιαίτερη συμβολική επιταγή, ορί-
ζοντας ότι ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας 
της χώρας, δίνει ορθόδοξο όρκο, παρεισάγο-
ντας, όπως σημειώνει, ο Σάββας Κονταράτος, 
Ομότιμος καθηγητής ΑΣΚΤ, μια προϋπόθεση 
εκλογιμότητάς του πέραν των εύλογων εκεί-
νων που ορίζονται στο Άρθρο 31. Εξίσου ση-
μαντική είναι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη 
«θρησκευτικής συνείδησης», που το Άρθρο 

16, περιλαμβάνει στους σκοπούς της παρεχό-
μενης από το κράτος Παιδείας, ενώ η επιταγή 
για την απαγόρευση του προσηλυτισμού, που 
προβλέπεται στο Άρθρο 13, στην ουσιαστική 
της ερμηνεία, μόνο σκοπό προφανώς έχει την 
προστασία της επικρατούσας θρησκείας. 
• Ιδιαίτερη σημασίας έχει και η άποψη της ίδιας 
της Εκκλησίας, όπως αυτή διατυπώθηκε στην 
τακτική συνεδρίαση της 4/10/2017, όπου επι-
σημαίνεται:
“Η Εκκλησία της Ελλάδος διαλέγεται με το Κρά-
τος, όχι με την ιδιότητα της θρησκευτικής γρα-
φειοκρατίας του Δημοσίου, που αρύεται την 
ύπαρξή της από την κρατική επίνευση, αλλά 
ως κοινότητα Κλήρου και Λαού. Η Εκκλησία 
της Ελλάδος έχει θεοΐδρυτη προέλευση, όπως 
αναγνωρίζει και το άρθρο 1 του Καταστατικού 
Χάρτου Της, η δε κοσμική Της έκφανση και λει-
τουργία υπό την μορφή κοσμικού οργανισμού 
έχει το ποίμνιό Της ως λαϊκή και δημοκρατι-
κή βάση της νομιμοποιήσεώς Της. Είναι φο-
ρέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συζητεί 
τα θρησκευτικά του ζητήματα με την κρατική 
εξουσία, όπως πράττουν και οι συμπολίτες 
μας άλλων ετεροδόξων και ετεροθρήσκων 
θρησκευτικών κοινοτήτων. Η Εκκλησία της 
Ελλάδος δεν μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε 
συμβολική υποβάθμιση ή θεσμική υποτίμησή 
Της στο πλαίσιο είτε της αναθεωρήσεως του 
Συντάγματος είτε τροποποιήσεως της τυπικής, 
κοινής νομοθεσίας. Οι παραπάνω συμβολι-
σμοί εκφράζουν την πάγια και ιστορική σχέση 
του Ελληνικού Έθνους με την ορθόδοξη θρη-
σκευτική παράδοση, που έχει πολλές προε-
κτάσεις πολιτισμικές, κοινωνικές, γλωσσικές 
και ηθικές στην ιδιοσυγκρασία του σημερινού 
Έλληνα, τις οποίες ακόμη ψηλαφούμε στην 
καθημερινότητα των κατοίκων αυτής της χώ-
ρας... Το ελληνικό Έθνος είχε μετά τον εκχρι-
στιανισμό του έναν ιστορικά σταθερό πυρήνα, 
που περιλαμβάνει και την ορθόδοξη θρησκεία. 
Κατά συνέπεια, η αφαίρεση των στοιχείων 
θρησκευτικής ταυτότητας του Έθνους από το 
κείμενο του Συντάγματος θα αποτελούσε
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προσπάθεια εισαγωγής μίας νέας «εθνολογί-
ας», καθώς αποκόπτει το Έθνος από ένα ου-
σιώδες περιεχόμενο του πυρήνα της ιστορικό-
τητάς του, της ενεργού παράδοσής του και της 
παρούσης συλλογικής καθημερινότητάς του. 
Στο πλαίσιο αυτό δεν νομίζουμε ότι οποιαδή-
ποτε πολιτική δύναμη έχει το δικαίωμα διατύ-
πωσης της δικής της εκδοχής για την ιστορι-
κότητα του Έλληνα μέσα στο Σύνταγμα ή την 
νομοθεσία, ούτε διαθέτει τη δημοκρατική νο-
μιμοποίηση για να αναθεωρήσει τις ιστορικές 
παραμέτρους της εθνικής ταυτότητας”.
• Μια εξαιρετική ενδιαφέρουσα αναφορά για 
την Εκκλησία στην πατρίδα μας, δίνει ο Ευαγ. 
Βενιζέλος, με την ιδιότητα του νομικού επιστή-
μονα:”Η Εκκλησία, όχι εκκλησιολογικά τώρα, 
αλλά νομικά, είναι ένα συλλογικό υποκείμενο 
της θρησκευτικής ελευθερίας, με νομική προ-
σωπικότητα, με κάποια νομική οντότητα σε 
κάθε περίπτωση. Ακόμη κι αν σε κάποια έν-
νομη τάξη είναι μια απλή ένωση προσώπων 
που έχει όμως ισχυρά δικαιώματα.Είναι μια 
ιστορική οντότητα, μια οντότητα συνυφασμένη 
με την ιστορία του Έθνους, είναι μια οντότητα 
της κοινωνίας των πολιτών, αλλά στο επίπεδο 
της έννομης τάξης πρέπει να βρούμε τί είναι 

και η απάντηση ότι είναι ένα νομικό πρόσω-
πο δημοσίου δικαίου δεν σημαίνει τίποτα γιατί 
δεν είναι παντού ένα νομικό πρόσωπο δημοσί-
ου δικαίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχουν 
άλλες έννομες τάξεις στις οποίες αναζητεί την 
ταυτότητά της. Μπορεί και σε χώρες όπως το 
Βέλγιο ή η Αυστρία ή η Γερμανία, να είναι ένα 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά σε 
άλλες χώρες να μην είναι. Υπήρχαν και εδώ 
ανοικτά ζητήματα για το τί είναι νομικά άλλες 
εκκλησίες, άλλα δόγματα, άλλες οντότητες 
θρησκευτικές που δεν είναι Ορθόδοξες. Η 
Ορθόδοξη Εκκλησία είναι λοιπόν εντός της 
εθνικής και της διεθνούς έννομης τάξης πρω-
τίστως συλλογικό υποκείμενο και φορέας της 
θρησκευτικής ελευθερίας.”
Αναμφίβολα το να πεις κάτι παραπάνω ή κάτι 
λιγότερο σε ένα θέμα που πέρα από νομική, 
συνταγματική ή θεολογική του μορφή έχει να 
κάνει με το φρόνημα, τη σκέψη, την πίστη και 
το εσώψυχο του λαού μας είναι φτωχό.
Νομίζω ότι η ρήση του μεγάλου εικαστικού μας 
Νίκου Εγγονόπουλου λέει πολλά περισσότερα 
και μάλιστα συμπυκνωμένα:
«Δεν ξέρω αν είμαι Χριστιανός, Ορθόδοξος 
όμως είμαι οπωσδήποτε». 

νέα ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Ρένα Δούρου - Περιφερειάχης Αττικής

Μια νέα, συνεκτική ευρωπαϊκή μεταναστευτική 
πολιτική και πολιτική ασύλου είναι η απάντηση 
στην άνοδο του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας.

«Το προσφυγικό - μεταναστευτικό φαινόμενο 
αποτελεί για εμάς, τους Περιφερειάρχες και 
τους Δημάρχους, διττή πρόκληση: αφενός, 
παρέχουμε υπηρεσίες πρώτης ανάγκης με 
σεβασμό προς την αξιοπρέπεια των ατόμων 
που φθάνουν στους δήμους και στις περιφέ-
ρειές μας, αφετέρου, το πράττουμε αυτό, αντι-
μετωπίζοντας δύο ελλείψεις: έλλειψη σαφούς 
θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο και έλλειψη χρηματοδότησης». Αυτό 
τόνισε μεταξύ άλλων, η Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Ρένα Δούρου κατά την ομιλία της με την 

οποία κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 
Ημερίδας της Περιφέρειας Αττικής στις Βρυ-
ξέλλες με τίτλο «Μετανάστευση και Άσυλο: 
Προς μία προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυ-
βέρνησης».
Η Περιφερειάρχης, αφού επισήμανε ότι οι Πε-
ριφερειακές και Τοπικές Αρχές αποτελούν «κρί-
κους μιας αλυσίδας μεταναστευτικής πολιτικής 
και πολιτικής ασύλου, που συνδέει τα τρία 
επίπεδα διακυβέρνησης: ευρωπαϊκό, εθνικό, 
τοπικό», τόνισε την ανάγκη άμεσης πρόσβα-
σης των Περιφερειών στα ευρωπαϊκά χρημα-
τοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, όπως το 
Asylum, Migration and Integration Fund. Η ίδια 
αναφέρθηκε στη σχετική πρωτοβουλία της Ατ-
τικής, μέσα από την αποστολή κοινής
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επιστολής προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς 
από τις περιφέρειες Αττικής, Λάτσιο και Σικε-
λίας καθώς και στη δημιουργία του Κέντρου 
Logistics για παροχή ειδών πρώτης ανάγκης 
στους χώρους υποδοχής προσφύγων – μια 
«αναγνωρισμένη καλή ευρωπαϊκή πρακτική» 
που «σήμερα υποστηρίζει και άλλες κοινωνι-
κές δομές για τους συμπατριώτες μας που δο-
κιμάζονται από την κρίση».
Αναφερόμενη στις παρεμβάσεις της Περιφέ-
ρειας Αττικής στο Κογκρέσο των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών, η Περιφερειάρχης, που 
εκπροσώπησε στην Ημερίδα και το Κογκρέσο, 
επισήμανε ότι «το Κογκρέσο των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών εδώ και 20 χρόνια, εξε-
τάζει το προσφυγικό / μεταναστευτικό φαινό-
μενο από τη σκοπιά της εμβάθυνσης της το-
πικής Δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
«Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διοργάνω-
ση της σημερινής μας Ημερίδας που διεξάγε-
ται σε μια κρίσιμη, γεωπολιτικά, συγκυρία και 
φιλοδοξεί: πρώτον, να θέσει τις παραμέτρους 
του δημόσιου διαλόγου με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς. Και δεύτερον, να σκιαγρα-
φήσει λύσεις, καλύπτοντας τις βασικές πτυχές 
του φαινομένου – το θέμα του ευρωπαϊκού συ-
στήματος ασύλου, της μεταναστευτικής πολι-
τικής, των ανθρωπιστικών διαδρόμων. Ανταλ-
λάσσοντας καλές πρακτικές και εμπειρίες και 
δίνοντας τον λόγο σε εκείνους που δεν θέτουν 
απλά προβληματισμούς αλλά έχουν και να 
προτείνουν», προσέθεσε η Περιφερειάρχης.
«Δεν είναι άλλωστε διόλου τυχαία η τοποθέτη-

ση του Πρόεδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μα-
κρόν, την Τρίτη, στην Ευρωβουλή, σχετικά με 
την ανάγκη “οικοδόμησης της εξωτερικής και 
εσωτερικής αλληλεγγύης που χρειάζεται η Ευ-
ρώπη”. Ούτε είναι τυχαία η ειδική πρότασή του 
για δημιουργία “ενός ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος που θα στηρίζει άμεσα, οικονομικά τις το-
πικές αρχές που υποδέχονται, που εντάσσουν 
τους πρόσφυγες”, συνέχισε η ίδια.
«Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές χωρών 
όπως η Ιταλία, η Ισπανία ή η Ελλάδα, καλού-
μαστε να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό 
/ προσφυγικό φαινόμενο, διασφαλίζοντας την 
κοινωνική συνοχή και αντιμετωπίζοντας τις ξε-
νοφοβικές τάσεις που αναπτύσσονται. Και σε 
μεγάλο βαθμό τα καταφέρνουμε, αποδεικνύο-
ντας το πόσο ζωτικός μπορεί να είναι ο ρόλος 
μας», σημείωσε μεταξύ άλλων η Περιφερειάρ-
χης. «Ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε 
επικεντρώσει τις αναλύσεις, τις αποφάσεις και 
τις συστάσεις μας στο κρίσιμο θέμα της υπο-
δοχής των προσφύγων. Γιατί δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε εμείς, οι Περιφερει-
άρχες και οι Δήμαρχοι που ανοίγουμε πρώτοι 
την αγκαλιά μας, που δίνουμε πρώτοι χέρι 
βοήθειας στους ξεριζωμένους, στις μητέρες 
και τα παδιά, που αναζητούν καλύτερη, αξιο-
πρεπή ζωή», παρατήρησε η Περιφερειάρχης 
Ρ.  Δούρου. «Με δίκαιο καταμερισμό της ευ-
θύνης, με αλληλεγγύη, με το κατάλληλο θεσμι-
κό πλαίσιο, με τους απαραίτητους πόρους, οι 
Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές μπορούν να 
καταστήσουν το προσφυγικό / μεταναστευτικό 
φαινόμενο, παράγοντα ευημερίας και προό-
δου των ευρωπαϊκών κοινωνιών», υπογράμ-
μισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι: «Αυτή 
η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη 
μετανάστευση επείγει, γιατί πολλαπλασιάζο-
νται τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού, 
οι εκφράσεις εσωστρέφειας – κλεισίματος των 
συνόρων, αυστηροποίησης των εθνικών νο-
μοθεσιών σε βάρος των προσφύγων / μετανα-
στών, αποκλεισμού τους, για παράδειγμα από 
χώρες όπως αυτές της ομάδας Βίζεγκραντ ή 
την Αυστρία». Τέλος, η Περιφερειάρχης κήρυξε 
την έναρξη των εργασιών ζητώντας από τους 
μετέχοντες να συγκρατήσουν την προτροπή 
του Πάπα Φραγκίσκου φέτος τον Ιανουάριο, 
σχετικά με τους πρόσφυγες και τους
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ο Μάης της ζωής μας

Τον Μάη της ζωής μας δεν τον χαρίζουμε στη 
χειμωνιά

Κάθε στάχυ γεννιέται
από ένα σπόρο που έπεσε στη γη,

κι όμοια σαν το στάρι ο απέραντος λαός
δένει ρίζες σωρεύει στάχυα

και μες από την αχαλίνωτη καταιγίδα
ανεβαίνει στου σύμπαντος το φως.

P. Neruda 

Πρώτη του Μάη 2018
Όγδοος χρόνος της βαρυχειμωνιάς των μνη-
μονίων που σκεπάζουν  τη χώρα και καταδυ-
ναστεύουν το λαό μας. Το κουαρτέτο των αγο-
ρών, των τοκογλύφων, των κερδοσκόπων και 
των υποτακτικών τους, υφαίνουν τα δεσμά του 
παρόντος και του μέλλοντος μας, αλυσοδέ-
νουν στην φτώχεια και την ανέχεια το λαό μας.
Δικαιώματα και κεκτημένα που συγκροτούσαν 
το Κράτος Πρόνοιας είναι μακρινό παρελθόν, 
ενώ  Δίκαιο είναι η Βούληση των Δανειστών 
και των Εντεταλμένων τους.
Παράλληλα βασική επιδίωξη  τους είναι η διαρ-
κή και ολοκληρωτική κάμψη των αντιδράσεων 
του λαού μας, η  αδρανοποίηση του εργατικού 
κινήματος, η καθήλωση του ενεργού πολίτη 
στο κάθισμα του σπιτιού του.
Αυτό είναι το σχέδιο τους. Αυτό παράλληλα εί-

ναι ο δικός μας εχθρός. Αυτήν είναι η νέα αλυ-
σίδα που πρέπει ο κόσμος της εργασίας και το 
μόχθου να σπάσει.
Πρώτη του Μαγιού 2018
Λάβαρο μας η δίψα για ζωή και αξιοπρέπεια.  
Στο λογισμό μας οι θυσίες και οι αγώνες των 
ανθρώπων που δεν βολεύτηκαν και δεν συνε-
μορφώθηκαν με τς υποδείξεις. Δεν θα δεχτού-
με τον “κατοίκον περιορισμό του “μοντέλου 
υποτακτικού πολίτη”. Συνεχίζουμε να σκεφτό-
μαστε, να μιλάμε, να διαμαρτυρόμαστε και να 
αγωνιζόμαστε. Ακούμε το  θρόισμα των φύλ-
λων της ιστορίας να τραγουδά το διαχρονικό 
στίχο του Pablo:
Λαέ μου, λαέ δικέ μου, τη μοίρα σου ύψωσε!
γκρέμα τη φυλακή ρίξε τα τείχη που σε κλεί-
νουν!

μετανάστες: “Παρακαλώ μην σβήσετε την ελ-
πίδα στις καρδιές τους, μην πνίξετε τις προσ-
δοκίες τους για ειρήνη”. Η Ημερίδα, που διορ-
γανώνουν σήμερα η Περιφέρεια Αττικής και η 
CPMR, στις Βρυξέλλες, στο κτίριο της Επιτρο-
πής Περιφερειών της ΕΕ, περιλαμβάνει τρεις 
συνεδρίες με αντικείμενο την αναθεώρηση του 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, τις πολιτικές 
υποδοχής και ενσωμάτωσης στην κατεύθυνση 
της πολυεπίπεδης διαχείρισης, την εξωτερική 
διάσταση της μετανάστευσης, το θέμα των αν-
θρωπιστικών διαδρόμων διαχείρισης, την εξω-
τερική διάσταση της μετανάστευσης, το θέμα 
των ανθρωπιστικών διαδρόμων.
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Η έκπληξη μου ήταν μεγάλη. Είχα ακούσει 
για κρυπτοχριστιανούς στον Πόντο που έμει-
ναν πίσω και δεν κρίθηκαν ανταλλάξιμοι, 
καθώς στη Λωζάνη η θρησκεία ήταν εκείνη 
που βάρυνε ως κριτήριο στην ανταλλαγή των 
πληθυσμών κι όχι η γλώσσα. Τα θεωρούσα 
υπερβολές. Στη φοιτητική εστία στην Πόλη, 
όπου βρέθηκα για μεταπτυχιακές σπουδές, 
ένα δειλινό, οι Τούρκοι συγκάτοικοί μου από 
την Antakya (Αντιόχεια), με γνώρισαν με έναν 
“που μιλάει ρωμαίικα σαν και εσάς”. Πράγματι 
ήταν ένας φοιτητής από τη Ριζούντα -γενέτειρα 
και του Ερντογάν- που άρχισε να μου μιλά στα 
ποντιακά και μου πρόσφερε “εν’ απίδι”. Τον 
ευχαρίστησα για το αχλάδι, μου είπε ότι στην 
πατρίδα του όλοι οι μεγαλύτεροι μιλούν “ρούμ-
τζα”. Απέφυγα να ρωτήσω περισσότερα για να 
μην τον φέρω σε δύσκολη θέση. Τον αναζήτη-
σα την επομένη, αλλά μου είπαν πως έφυγε 
για το χωριό του...
Εκείνο τον καιρό έπεσε στα χέρια μου το πε-
ριοδικό Nokta που είχε συνέντευξη από την 
υπέργηρη καραντενιζλί (μαυροθαλασσίτισσα) 
Φατιμά, η οποία έχοντας στα γόνατά της μια 
γάτα απαντά στο ερώτημα “εσείς τι είστε” λέγο-
ντας “εγώ τουρκικά δεν ξέρω και τα ρωμαίικα 
δεν τα έμαθα από τον αέρα”. Αργότερα, όταν 
για πρώτη φορά βρέθηκα στην Τραπεζούντα 
για την πρώτη μετά τον ξεριζωμό λειτουργία 
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Παναγία 
Σουμελά, μοιράστηκα τον ενθουσιασμό και την 
απορία της παρέας των Ποντίων προσκυνη-
τών, για την... ανακάλυψη ντόπιων Ποντίων 
στην πόλη. 
Μετά την επίσκεψή μας στην Παναγία Χρυ-
σοκέφαλο - η οποία λειτουργεί πια ως τζαμί - 
άκουσαν τους ντόπιους στα απέναντι μαγαζιά 
να μιλούν στα ποντιακά. Και χωρίς να το κα-
ταλάβουν, με μια ποντιακή λύρα, Πόντιοι από 
την Ελλάδα και Πόντιοι του ιστορικού Πόντου 
άρχισαν να τραγουδούν μαζί παραδοσιακά 
ποντιακά τραγούδια. 
Για την ελληνικότητα του Πόντου δεν μιλούν 

μόνο οι πέτρες (τα μοναδικά μνημεία του πα-
γκόσμιου πολιτισμού) αλλά και οι Πόντιοι που 
έμειναν στην πατρίδα των Κομνηνών. Κάποιοι 
από αυτούς αναζητούν την αληθινή τους ταυ-
τότητα και υφίστανται διώξεις. 
Τα θυμήθηκα όλα αυτά με αφορμή τη θλιβε-
ρή επέτειο της συμπλήρωσης 99 χρόνων από 
τη 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία που έχει κα-
θιερωθεί ως η απαρχή της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. Είναι η ημέρα που ο 
Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψού-
ντα και ξεκίνησε το γενικό ξεκαθάρισμα του 
ποντιακού στοιχείου. Ένα έγκλημα που, όπως 
και συνολικά η Γενοκτονία των Χριστιανών της 
Ανατολής, Ελλήνων της Μικράς Ασίας, Αρμε-
νίων και Ασσυρίων, έμεινε χωρίς τιμωρία. Ο 
αφανισμός ενός ολόκληρου λαού, που ποτέ 
δεν αποτιμήθηκε στις πραγματικές του διαστά-
σεις, αλλά προσπεράστηκε χάριν των γεωπο-
λιτικών ισορροπιών και συμφερόντων. 
Στα εδάφη του θρυλικού Πόντου, άκμασε ο ελ-
ληνικός πολιτισμός για 3.000 χρόνια. Εκεί που 
μεταλαμπαδεύτηκε το υψηλό ελληνικό πνεύ-
μα, το οποίο μεταμόρφωσε τον “Άξενο” Πό-
ντο σε Εύξεινο, στη “θάλαττα” που ανοίχτηκε 
εμπρός στα μάτια των “Μυρίων”. Εκεί που ρί-
ζωσε βαθιά ο χριστιανισμός από τα πρώτα του 
βήματα, και έγινε κάστρο άπαρτο της Ορθοδο-
ξίας και της Ρωμανίας. Ακόμη και όταν η Πόλη 
έπεφτε στα 1453. κάτω από τα κτυπήματα των 
εξ ανατολών εισβολέων, η Αυτοκρατορία της 
Τραπεζούντος, των Μεγάλων Κομνηνών, θα 
έδινε για λίγο ακόμη, έως το 1461, την μάχη 
της διατήρησης του βυζαντινού κόσμου. Ένας 
κόσμος που μπορεί να βρέθηκε υπό τον οθω-
μανικό ζυγό, όμως, ποτέ δεν παραδόθηκε, 
δεν ξεπούλησε την ταυτότητά του. Παρέμεινε 
ζωντανός και ισχυρός, ακόμη και με κρυμμένη 
την πίστη του (κλωστοί), σε όλους τους αιώνες 
της σκλαβιάς. Μέχρι που έφθασαν ημέρες ελ-
πιδοφόρες. Με την αυτοπεποίθηση που έδινε 
η οικονομική ακμή τους οι Πόντιοι, το δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα, επέδειξαν μια πρωτο-

την πατρίδα μ’ έχασα

Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος - Βουλευτής Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ
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φανή εκπαιδευτική πρόοδο. Την χρονιά που 
ξεκίνησε η Γενοκτονία τους, είχαν 1.401 σχο-
λειά αλλά και τυπογραφεία, εφημερίδες, θέ-
ατρα, και μια εν γένει πνευματική ζωή που, 
όπως και των Ελλήνων της Ιωνίας και της 
Πόλης προσιδίαζε σε δυτικοευρωπαϊκή χώρα. 
Αλλά για τους 700 χιλιάδες Ποντίους αλλιώς το 
είχε γράψει η μοίρα. Ποτέ δεν έμελλε να ολο-
κληρωθεί η νέα αναγέννησή τους. Ήδη, από 
τις απαρχές της εξουσίας των Νεοτούρκων εί-
χαν μπει μπροστά τα σχέδια για την ομογενο-
ποίηση της αυτοκρατορίας, την εξάλειψη του 
χριστιανικού της στοιχείου, του πιο δυναμικού, 
του πιο μορφωμένου, του πιο προοδευμένου. 
Για να προωθηθούν έτσι τα γερμανικά συμφέ-
ροντα, που φρόντισαν να καθοδηγήσουν αυτό 
το διαρκές κακούργημα στην Μικρά Ασία. 
Οι Έλληνες του Πόντου δεν δέχθηκαν τον σί-
γουρο θάνατο στα Αμελέ Ταμπουρού με σταυ-
ρωμένα χέρια. Πολέμησαν, όπως ήξεραν πά-
ντοτε να πολεμούν στα περήφανα βουνά τους, 
όπως το δείχνουν οι χοροί τους, τα τραγούδια 
τους, οι στολές τους. Δυστυχώς, όμως, το ελ-
ληνικό κράτος δεν έστερξε σε βοήθειά τους, 
θεωρήθηκε ότι ήταν μακριά. Και οι προσπά-
θειες για ένα κοινό Ποντοαρμενικό κράτος συ-
ντρίφτηκαν από την αδιαφορία των συμμάχων, 
αλλά και την φιλοτουρκική στροφή του νέου 
σοβιετικού κράτους. Με πολλά χρυσά ρούβλια 
ενισχύθηκε ο Κεμάλ, καθώς και με όπλα και 
σοβιετικούς στρατιωτικούς συμβούλους, και, 
το κυριότερο, με καλυμμένα τα νώτα του ώστε 
να επιδοθεί ανενόχλητος στο φρικτό έργο της 
“τελικής λύσης”. 
Μέχρι και τη Μικρασιατική Καταστροφή, το 
1922, υπολογίζεται ότι χάθηκαν περί τους 
350.000 Ελληνοπόντιους. Οι υπόλοιποι κα-
τέφυγαν στη Ρωσία και στην Ελλάδα, πρό-
σφυγες σε αναζήτηση μιας νέας ζωής. Για κά-
ποιους η προσφυγιά θα επαναληφθεί για μια 
και δυο φορές ακόμη. Γιατί χιλιάδες απ’ όσους 
κατέφυγαν σε σοβιετικά εδάφη εξορίστηκαν 
από τον Στάλιν στην Κεντρική Ασία, ενώ δεκα-
ετίες αργότερα ήλθαν στην Ελλάδα. 
Τεράστια θα είναι η προσφορά των Ποντίων 
στην πατρίδα, από την δεκαετία του 1920 μέ-
χρι και σήμερα. Άνθρωποι που διακρίνονται 
για την εργατικότητά τους, την επιμονή και τον 
πατριωτισμό τους, αναζωογόνησαν περιοχές 

όπως η ελληνική Μακεδονία. Διακρίθηκαν σε 
όλους τους τομείς του δημοσίου βίου. Η σφρα-
γίδα τους είναι πιά βαθιά και ανεξίτηλη. Κι ας 
αντιμετώπισαν για δεκαετίες, όπως και όλοι οι 
πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, την καχυποψία 
της παλαιάς Ελλάδας. Και σήμερα παραμέ-
νουν στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση 
της ταυτότητάς μας, των εθνικών μας δικαίων 
αλλά και ενάντια στην ιστορική λήθη. Γιατί όσα 
χρόνια κι αν περάσουν, η Γενοκτονία των Χρι-
στιανών της Ανατολής δεν παραγράφεται και 
κυρίως δεν παραχαράσσεται. Κι ας το επιδιώ-
κουν οι απόγονοι αυτών που τέλεσαν τη γενο-
κτονία, και οι οποίοι συνεχίζουν τη Γενοκτονία 
αυτή τη φορά στο πεδίο της Μνήμης. Με βυζα-
ντινές εκκλησίες αιώνων, όπως η Αγία Σοφία 
της Τραπεζούντας, που μετατρέπονται σε τζα-
μιά. Δυστυχώς, όμως, μαζί τους συντάσσονται 
και κάποιοι δήθεν προοδευτικοί συμπατριώτες 
μας, που αρνούνται πεισματικά τον όρο Γενο-
κτονία, που αφαιρούν το σχετικό κεφάλαιο της 
ιστορίας από την ύλη των εξετάσεων στα σχο-
λικά βιβλία, που μιλούν για “συνωστισμούς”. 
Οι πολλοί, ωστόσο, είναι στην άλλη όχθη, εκεί 
που η ιστορική αλήθεια είναι ακόμη ζωντανή, 
και δεν θα παραδώσουν τα όπλα μέχρι να 
υπάρξει πλήρης αποκατάστασή της.

Φωτογραφία
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος σε επίσκεψη στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-
πουλο, τον οποίο ενημέρωσε για την ανάγκη 
η ελληνική πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλία 
προώθησης της διεθνούς αναγνώρισης της 
Γενοκτονίας από το τουρκικό κράτος, όλων 
των Χριστιανών της Ανατολής, Ελλήνων του 
Πόντου και ευρύτερα της Μικράς Ασίας, Αρμε-
νίων και Ασσυρίων.
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προτάσεις που μείνανε προτάσεις

Για την εσαεί συζήτηση για την αναμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προα-
γωγών αξιωματικών και την καθιέρωση βαθ-
μολογίου για το υπόλοιπο προσωπικό του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Δύο ζητήματα που 
αποτελούν την πονεμένη ιστορία του Πυρο-
σβεστικού Σώματος.
Για το μεν πρώτο ζήτημα της αναμόρφωσης 
του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων  και προ-
αγωγών του Αξιωματικών του ΠΣ το ζήτημα 
ξεκίνησε την επόμενη της πρώτης θεσμοθέ-
τησης του ΠΔ 305/1992 όπου αναδείχθηκαν 
τα ζητήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας του 
συστήματος. Δεκάδες επιτροπές εργασίας  και 
εργατοώρες που κατέληγαν σε κείμενα νομο-
θετικής πρότασης που «σκάλωναν» σε συρ-
τάρια των πολιτικών ηγεσιών. Αποτέλεσμα οι 
άδικες ετήσιες κρίσεις και η συνέχεια σε δικα-
στικές αίθουσες, όπου οι αδικημένοι αξιωματι-
κοί  αναζητούν το δίκαιο τους.
Το δεύτερο ζήτημα του βαθμολογίου των Πυ-
ροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών- Πυρονόμων, 
αποτελεί το δεύτερο μεγάλο αγκάθι της διοικη-
τικής δομής του πυροσβεστικού οργανισμού. 
Και εδώ δεκάδες προσπάθειες και επιτροπές 
προσπάθησαν να δώσουν επαγγελματική εξέ-
λιξη στα στελέχη του ΠΣ χωρίς αποτέλεσμα. 
Για ένα διάστημα το καθεστώς των μισθολογι-
κών προαγωγών, απάλυνε το πρόβλημα μέχρι 
σε ένα επίπεδο, αφήνοντας όμως τους συνα-
δέλφους μόνους από όλα τα ένστολα Σώματα 
χωρίς βαθμολογική εξέλιξη. Και βέβαια η ανη-
συχία για αυτή  την κατάσταση  επιβεβαιώθηκε 
όταν καταργήθηκαν πρόσφατα οι μισθολογικές 
προαγωγές και οι Πυροσβέστες βρέθηκαν  μό-
νοι να μην έχουν βαθμολόγιο.
Και για τα δύο αυτά μείζονα ζητήματα, δημοσι-
εύουμε από το αρχείο της ΕΑΠΣ δύο από τις 
τελευταίες νομοθετικές προτάσεις που κατέλη-
ξαν σχετικές επιτροπές εργασίας, με συμμετο-
χή εκπροσώπων μας.
Η πρώτη του Φεβρουάριου του 2009 για την 
αναμόρφωση του πλαισίου κρίσεων και προα-
γωγών Αξιωματικών του ΠΣ και η δεύτερη του  
Αυγούστου του 2010 για την τροποποίηση του 

βαθμολογίου των χαμηλοβάθμων υπαλλήλων 
ΠΣ. Και τα δύο  κείμενα πέρα από την ιστορική 
τους αξία, εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και πρόταση εφαρ-
μογής τους. Άλλωστε και για τα δύο ζητήματα 
η επεξεργασία συνεχίζεται:

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά 
την τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 305/1992 
σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων ιεραρχίας, 
κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των 
αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος». 
(16-02-2009)

Τα βασικά σημεία της πρότασης είναι:
1. Προτείνεται η δυνατότητα προαγωγής των 
Αξιωματικών που μεταπίπτουν στην κατάστα-
ση της υπηρεσίας γραφείου μέχρι και το βαθ-
μό του Αρχιπυράρχου αντί του προηγουμένως 
ισχύοντος βαθμού του Πυράρχου, υπό την 
προϋπόθεση της κρίσης τους ως προακτέων 
από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια με την 
εξαίρεση αυτών οι οποίοι προέρχονται από τη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης των Πυρονόμων.
2. Προτείνεται η νομική κατοχύρωση της δυ-
νατότητας προαγωγής των Αξιωματικών που 
κατέχουν το βαθμό του Υποστρατήγου στο 
βαθμό του Αντιστρατήγου ανεξαρτήτως του 
χρόνου παραμονής στον κατέχοντα βαθμό, με 
σκοπό την κάλυψη νομικού κενού προκαλού-
μενου από την έλλειψη σχετικής μνείας ανα-
φορικά με τον ελάχιστο χρόνο παραμονής των 
ως άνω Αξιωματικών στην  υφιστάμενη διάτα-
ξη.



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

21

3. Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 16 σύμφωνα με το οποίο, σε περί-
πτωση ευδοκίμησης της αναφοράς του αξιο-
λογούμενου αξιωματικού ο οποίος διαφωνεί 
με την αξιολόγησή του, η σχετική έκθεση αξι-
ολόγησης καθίσταται άκυρη και εν συνεχεία 
διατάσσεται η σύνταξη νέας από αξιολογητή 
διάφορο του αρχικού. Η ρύθμιση αυτή καθί-
σταται αναγκαία καθόσον δεν υπήρχε σχετική 
πρόβλεψη στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με 
αποτέλεσμα να υφίσταται κενό. Συγκεκριμένα 
η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως εξής: «Στο τέ-
λος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 προ-
στίθεται παράγραφος ως εξής: «Σε περίπτω-
ση που το Συμβούλιο κάνει δεκτή την αναφορά 
του αξιολογούμενου, η συνταχθείσα έκθεση 
αξιολόγησης θεωρείται άκυρη και διατάσσεται 
από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος η σύνταξη νέας από ανώτερο ή αρχαιότε-
ρο του γνωματεύοντος, η οποία δεν υπόκειται 
σε γνωμάτευση. Από την ανωτέρω διαδικασία 
εξαιρούνται οι ανώτατοι αξιωματικοί του Πυρο-
σβεστικού Σώματος».
4. Προτείνεται η μείωση του ελάχιστου χρό-
νου υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό για 
τους Αξιωματικούς στο βαθμό του Πυράρχου 
από ένα (1) έτος σε έξι (6) μήνες, ενώ αντί-
στοιχα για τους βαθμούς του Αρχιπυράρχου, 
Υποστρατήγου και Αντιστρατήγου-Υπαρχηγού 
προτείνεται η προαγωγή στους επόμενους 
βαθμούς ανεξαρτήτως του χρόνου παραμο-
νής στον οικείο βαθμό, σε εναρμόνιση με τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 που ρυθμίζει τα 
γενικά τυπικά για προαγωγή προσόντα των 
Αξιωματικών.
5. Προτείνεται η κατάργηση της περίπτωσης 
β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24, κατ’ εφαρμογή 
της οποίας κρίνονται προακτέοι κατ’ αρχαιό-
τητα οι αξιωματικοί από το βαθμό του Ανθυ-
ποπυραγού μέχρι και του Αρχιπυράρχου που 
συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία 
και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής 
τους, εφόσον συγκεντρώνουν τα προς προα-
γωγή προσόντα. Η τροποποίηση καθίσταται 
αναγκαία λόγω της προτεινόμενης τροποποίη-
σης του άρθρου 33 του ισχύοντος διατάγματος 
σύμφωνα με την οποία οι Αξιωματικοί της παρ. 
3 του άρθρου 24 θα κρίνονται ως ευδοκίμως 
τερματίσαντες αντί ως προακτέοι κατ’αρχαιό-
τητα ως ίσχυε μέχρι σήμερα.

6. Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 6 του 
άρθρου 24 του μέχρι σήμερα ισχύοντος δια-
τάγματος κατά τρόπο ώστε οι αξιωματικοί στο 
βαθμό του Αντιπυράρχου να μην κρίνονται 
πλέον ως διατηρητέοι. Συγκεκριμένα η προτει-
νόμενη ρύθμιση έχει ως εξής: «6. Διατηρητέ-
οι κρίνονται οι Αξιωματικοί από το βαθμό του 
Πυράρχου μέχρι και του Αντιστρατήγου-Υπαρ-
χηγού, εφόσον κρίνεται ότι συγκεντρώνουν τα 
ουσιαστικά προσόντα για την ενάσκηση των 
καθηκόντων του βαθμού τους, σε βαθμό λίαν 
καλό».
7. Προτείνεται η τροποποίηση της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 24 του ισχύοντος διατάγ-
ματος κατά τρόπο ώστε στους κρινόμενους 
ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρο-
μία να συμπεριληφθούν και οι Αξιωματικοί 
που κατέχουν το βαθμό του Υποστρατήγου 
και Αντιστρατήγου οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν 
μνημονεύονταν στην ισχύουσα διάταξη. Συγκε-
κριμένα η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως εξής: 
«7. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρο-
μία τους κρίνονται οι Πύραρχοι, Αρχιπύραρχοι, 
Υποστράτηγοι, Αντιστράτηγοι και ο Αντιστρά-
τηγος-Υπαρχηγός εφόσον συμπληρώνουν 
35ετή συντάξιμη υπηρεσία και κρίνεται ότι δεν 
συγκεντρώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό όλα 
τα ιδιάζοντα προς προαγωγή προσόντα ή δεν 
έχουν ικανοποιητική υπηρεσιακή απόδοση».
8. Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 
8 του άρθρου 24 του ισχύοντος διατάγματος 
έτσι ώστε, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
στα πλαίσια της διενέργειας των κρίσεων των 
Αξιωματικών, να λαμβάνει υπόψη τα δυσμενή 
στοιχεία αυτών που ανάγονται στην τελευταία 
δεκαετία της σταδιοδρομίας τους και επιπλέον 
καταργείται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 
βάσει του οποίου, τα δυσμενή στοιχεία τα
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οποία δεν είχαν επηρεάσει δυσμενώς την κρί-
ση ενός Αξιωματικού στους κατώτερους βαθ-
μούς, μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση 
στους ανώτερους βαθμούς. Οι ανωτέρω αλ-
λαγές κρίθηκαν αναγκαίες κατόπιν εκδόσεως 
μεγάλου αριθμού αποφάσεων των Διοικητικών 
Δικαστηρίων επί ενδίκων βοηθημάτων, προ-
σβαλλόντων στο παρελθόν πράξεις των Υπη-
ρεσιακών Συμβουλίων κρίσεων, με τις οποίες 
νομολογήθηκε ότι τα τελευταία επιβάλλεται 
κατά τη διαμόρφωση των αποφάσεών τους να 
λαμβάνουν υπόψη τα δυσμενή στοιχεία των 
φακέλων των Αξιωματικών της τελευταίας δε-
καετίας της σταδιοδρομίας τους. Συγκεκριμένα 
η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως εξής: «8 Η 
κρίση γίνεται με συνεκτίμηση των προσόντων 
που ανάγονται στην τελευταία δεκαετία της 
σταδιοδρομίας τους και ιδιαίτερα στον κατεχό-
μενο βαθμό, καθώς και της προσωπικής αντί-
ληψης των μελών των Συμβουλίων. Τα ευμενή 
στοιχεία των κρινομένων καθ’όλη τη διάρκεια 
της σταδιοδρομίας τους λαμβάνονται υπόψη 
και συνεκτιμώνται. Η κρίση είναι αυστηρότερη 
για τους μεγάλους βαθμούς και επιεικέστερη 
για τους μικρούς βαθμούς.»
9. Προτείνεται η αντικατάσταση της περίπτω-
σης α της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του 
ισχύοντος διατάγματος σε εναρμόνιση με την 
ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 24 του π.δ 305/1992 
βάσει της οποίας οι αξιωματικοί από το βαθμό 
του Ανθυποπυραγού μέχρι και του Αρχιπυ-
ράρχου που συμπληρώνουν 35ετή πραγμα-
τική υπηρεσία και δεν διανύουν τον τελευταίο 
βαθμό εξέλιξής τους παύουν εφεξής να κρίνο-
νται ως προακτέοι κατ’αρχαιότητα.
10. Προτείνεται η αντικατάσταση των περιπτώ-
σεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 
25 του ισχύοντος διατάγματος έτσι ώστε στην 
μεν περίπτωση γ να κρίνονται και οι Αξιωμα-
τικοί στο βαθμό του Αντιπυράρχου ως προα-
κτέοι κατ΄ εκλογή και κατ’ αρχαιότητα σε εναρ-
μόνιση προς την προτεινόμενη τροποποίηση 
των παραγράφων 2 και 3α του άρθρου 24 του 
ισχύοντος διατάγματος, στη δε περίπτωση δ 
προστέθηκαν οι βαθμοί του Υποστρατήγου και 
Αντιστρατήγου οι οποίοι δεν μνημονεύονταν 
μέχρι σήμερα στην ισχύουσα διάταξη.
11. Προτείνεται να ορίζεται εφεξής ως Γραμμα-
τέας κάθε Συμβουλίου Κρίσεων αξιωματικός 

της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος αντί οποιουδήποτε 
ανώτερου αξιωματικού όπως ίσχυε μέχρι σή-
μερα, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των 
Συμβουλίων με δεδομένη την ευρύτερη και 
πληρέστερη γνώση τόσο του νομικού όσο και 
του διαδικαστικού μέρους των κρίσεων.
12. Προτείνεται η μείωση του χρόνου πραγμα-
τικής συνολικής υπηρεσίας των αξιωματικών 
στο βαθμό του Επιπυραγού και Αντιπυράρχου 
ως κριτηρίου για την προαγωγή τους στον επό-
μενο βαθμό ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών 
οργανικών θέσεων. Η νέα ρύθμιση έχει σαν 
στόχο να καταστήσει πιο ευέλικτο το σύστη-
μα των προαγωγών έτσι ώστε να εκλείψει το 
φαινόμενο της επιβράδυνσης έως του βαθμού 
της στασιμότητας των προαγωγών, εξαιτίας 
της παράτασης της παραμονής των αξιωμα-
τικών σε ένα βαθμό λόγω έλλειψης κενών ορ-
γανικών θέσεων του επόμενου βαθμού αλλά 
και λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου 
χρόνου για προαγωγή εκτός οργανικών θέ-
σεων. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη ρύθμιση 
έχει ως εξής: «Τα εδάφια γ΄και δ΄ του άρθρου 
32 αντικαθίστανται ως εξής;«γ. Οι Επιπυραγοί 
18 έτη και δ. Οι Αντιπύραρχοι 23 έτη».
13. Προτείνεται διάταξη που ρυθμίζει  τις 
προαγωγές των Αξιωματικών εκτός οργανι-
κών θέσεων στις περιπτώσεις συμπλήρωσης 
35ετούς πραγματικής υπηρεσίας, κατάληψης 
από το όριο ηλικίας και εξόδου από την υπη-
ρεσία για λόγους υγείας. Στην πρώτη παρά-
γραφο προβλέπεται η κρίση των Αξιωματικών 
από το βαθμό του Αρχιπυράρχου μέχρι και του 
Αντιστρατήγου - Υπαρχηγού ως ευδοκίμως 
τερματισάντων στις περιπτώσεις εξόδου από 
την Υπηρεσία για τους προαναφερόμενους 
λόγους ενώ στην παράγραφο 2 εισάγεται
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αντίστοιχη ρύθμιση για τους Αξιωματικούς μέ-
χρι και το βαθμό του Πυράρχου. Ειδικότερα 
προάγονται στον επόμενο βαθμό τρεις μήνες 
πριν ημερομηνία κατάληψης από το όριο ηλι-
κίας ή τη συμπλήρωση 5ετούς πραγματικής 
υπηρεσίας ή την κρίση της σωματικής τους 
ικανότητας και εν συνεχεία δύο μήνες μετά 
την προαγωγή αυτή προάγονται στον αμέσως 
επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων και 
αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό 
αυτό ως ευδοκίμως τερματίσαντες. Οι προα-
ναφερόμενες προαγωγές ενεργούνται ανεξαρ-
τήτως του χρόνου παραμονής των Αξιωμα-
τικών στον κατεχόμενο βαθμό και μόνο στην 
περίπτωση πρόβλεψης των βαθμών αυτών 
στην ενεργό υπηρεσία για την κατηγορία των 
Αξιωματικών στην οποία ανήκουν. Η ρύθμι-
ση αυτή εισάγεται με σκοπό να λειτουργήσει 
ως κίνητρο παραμονής των Αξιωματικών στο 
Πυροσβεστικό Σώμα για χρόνο πλέον του 
προβλεπόμενου ως ελαχίστου προς θεμελί-
ωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στην τρίτη 
παράγραφο ενσωματώνονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ισχύοντος 
διατάγματος σχετικά με τον τρόπο υπολογι-
σμού της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας με 
ταυτόχρονη αντικατάσταση της περίπτωσης 
γ΄ κατά τρόπο ώστε ο χρόνος φοίτησης στη 
Σχολή Πυροσβεστών να προσμετράται πλέον 
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλους 
τους βαθμούς και όχι μόνο για το βαθμό του 
Πυράρχου. Ακολούθως στην παράγραφο 4 
ρυθμίζεται η διαδικασία εξόδου από την Υπη-
ρεσία των Αξιωματικών οι οποίοι υποβάλλουν 
αίτηση αποστρατείας, καθόσον μέχρι σήμερα 
υπήρχε κενό αναφορικά με τον τρόπο προα-
γωγής τους στον επόμενο βαθμό καθώς και με 
τον βαθμό αποστρατείας τους. Κατά τον ίδιο 
τρόπο και για τους ίδιους λόγους ρυθμίστη-
κε η διαδικασία αποστρατείας των Ανώτερων 
Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων οι οποίοι 
υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας κατόπιν 
συμπληρώσεως 35ετούς συντάξιμης υπηρεσί-
ας. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη ρύθμιση έχει 
ως εξής: 
«Οι αξιωματικοί από το βαθμό του Αρχιπυράρ-
χου μέχρι και του Αντιστρατήγου που συμπλη-
ρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ενερ-
γούνται οι κρίσεις ή καταλαμβάνονται από το 

όριο ηλικίας ή αποστρατεύονται για λόγους 
υγείας, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ως ευ-
δοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 30 
του παρόντος διατάγματος. Οι αξιωματικοί μέ-
χρι και το βαθμό του Πυράρχου, που συμπλη-
ρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία ή κατα-
λαμβάνονται από το όριο ηλικίας ή εξέρχονται 
από την Υπηρεσία για λόγους υγείας και έχουν 
συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία, κρίνονται 
εκτάκτως από το αρμόδιο συμβούλιο, ανεξάρ-
τητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος και 
εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί απ’ αυτό ευδό-
κιμος, προάγονται κατά δύο βαθμούς ως εξής:
α. Τρεις μήνες πριν τη χρονολογία που κατα-
λαμβάνονται από το όριο ηλικίας ή τη συμπλή-
ρωση της 35ετίας προάγονται στον επόμενο 
βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι κε-
νών οργανικών θέσεων. Όσοι εξέρχονται από 
την Υπηρεσία για λόγους υγείας, προάγονται 
συγχρόνως με την κρίση της σωματικής τους 
ικανότητας.
β. Δύο μήνες μετά την προαγωγή αυτή, προ-
άγονται στο αμέσως ανώτερο βαθμό ανεξάρ-
τητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέ-
σεων και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με 
τον αυτό βαθμό, ως ευδοκίμως τερματίσαντες 
τη σταδιοδρομία τους. Οι θέσεις των βαθμών 
από τους οποίους προάγονται δεν θεωρούνται 
κενές για τους υποδεέστερους βαθμούς. 
γ. Οι προαγωγές των αξιωματικών βάσει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, ενεργούνται 
ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής αυτών 
στον κατεχόμενο βαθμό. και μόνο στην πε-
ρίπτωση που οι βαθμοί προβλέπονται στην 
ενεργό υπηρεσία για την κατηγορία των Αξιω-
ματικών, στην οποία  ανήκουν.
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Για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής 
υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου, προσμετράται η εξής υπηρε-
σία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από το 
Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος:
α. Αυτή που πραγματικά διανύθηκε στα Σώμα-
τα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις 
λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες με οποιαδήποτε 
σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. 
Η υπηρεσία που παρασχέθηκε προς εκπλή-
ρωση στρατιωτικής υποχρέωσης κληρωτού ή 
εφέδρου λογίζεται μόνο ως συντάξιμη.β. Αυτή 
που πραγματικά διανύθηκε σε νομικά πρό-
σωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης με οποιαδήποτε σχέση, 
εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη και,
γ. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Πυροσβε-
στών προσμετράται ως χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας για όλους τους βαθμούς.
δ. Ο ελάχιστος προβλεπόμενος από την εκά-
στοτε ισχύουσα νομοθεσία, χρόνος σπουδών 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσω-
τερικού ή αναγνωρισμένα του εξωτερικού, 
εφόσον το ληφθέν πτυχίο αποτέλεσε προϋπό-
θεση κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Οι αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει συ-
ντάξιμη υπηρεσία και υποβάλλουν αίτηση 
αποστρατείας κρίνονται από τα οικεία Συμβού-
λια ως εξής:
α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους, εφόσον δεν συντρέχει λόγος εγγραφής 
τους σε πίνακα αποστρατευτέων.
β. Αποστρατευτέοι.
Οι ανωτέρω αξιωματικοί που εξέρχονται κατό-
πιν αίτησης αποστρατείας προάγονται εν ενερ-
γεία στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον 
προβλέπεται για την κατηγορία που ανήκουν, 
εκτός οργανικών θέσεων από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης τους ανεξάρτητα από 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 
7 του παρόντος διατάγματος  και αποστρατεύ-
ονται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα και με το 
βαθμό στον οποίο προήχθησαν. 
Ανώτεροι αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων 
του Πυροσβεστικού Σώματος, απόφοιτοι Πα-
ραγωγικής Σχολής, που έχουν συμπληρώσει 
35ετή συντάξιμη υπηρεσία και υποβάλλουν 
αίτηση αποστρατείας, κρίνονται από τα οικεία 
Συμβούλια ως εξής:
1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 

τους, εφόσον δεν συντρέχει λόγος εγγραφής 
τους σε πίνακα αποστρατευτέων.
2. Αποστρατευτέοι.
Οι Αξιωματικοί της παραγράφου αυτής προά-
γονται ως ακολούθως: 
i Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
αποστρατείας στον αμέσως επόμενο βαθμό.
ii. Ένα μήνα μετά την ανωτέρω προαγωγή 
τους, κατά ένα βαθμό ακόμη και εν συνεχεία 
αποστρατεύονται με το ίδιο προεδρικό διάταγ-
μα και τον αυτό βαθμό στον οποίο προήχθη-
σαν.
Οι ως άνω προαγωγές διενεργούνται εκτός 
οργανικών θέσεων και ανεξάρτητα από τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7 
του παρόντος διατάγματος.
Αποστρατευτέοι για τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου κρίνονται όσοι έχουν βαθμολογη-
θεί στα ουσιαστικά προσόντα με γενικό βαθμό 
«καλώς» και κάτω. Η κρίση ως ευδοκίμως τερ-
ματίσαντος τη σταδιοδρομία του δε θεωρείται 
δυσμενής για τον κρινόμενο. 
14. Προτείνεται η τροποποίηση των  παράγρα-
φων  1 και 2 του άρθρου 36 του ισχύοντος δια-
τάγματος έτσι ώστε οι προαγωγές των αξιωμα-
τικών κατ’ επιλογή να ενεργούνται με αφετηρία 
το βαθμό του Πυράρχου και άνω καθόσον οι 
Αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αντιπυ-
ράρχου θα προάγονται εφεξής κατ’εκλογή και 
κατ’αρχαιότητα σύμφωνα με την προτεινόμε-
νη τροποποίηση του άρθρου 25 παρ. 1, περ. 
γ΄και δ΅ του ισχύοντος διατάγματος . Συγκεκρι-
μένα η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως εξής:  «. 
Οι προαγωγές των αξιωματικών για τους βαθ-
μούς του Αρχιπυράρχου, του Υποστρατήγου, 
του Αντιστρατήγου, του Αντιστρατήγου-Υπαρ-
χηγού και του Αντιστράτηγου-Αρχηγού γίνο-
νται μόνο με επιλογή.
Οι Πύραρχοι, οι Αρχιπύραρχοι οι Υποστράτη-
γοι και οι Αντιστράτηγοι επιλέγονται για προ-
αγωγή τους σε ανώτερους βαθμούς εφόσον 
έχουν κριθεί και γραφεί σε πίνακες διατηρη-
τέων. Δεν απαιτείται εγγραφή σε πίνακα δια-
τηρητέων των Υποστρατήγων και Αντιστρα-
τήγων για την επιλογή τους στο βαθμό του 
Αντιστρατήγου-Αρχηγού του Πυροσβεστικού 
Σώματος.»
15. Προτείνεται η μεταβολή   για το χρονικό 
σημείο διενέργειας των επανακρίσεων από το 
μήνα Δεκέμβριο στο μήνα Νοέμβριο. 
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Τούτο προτείνεται λόγω του ότι με το άρθρο 
του π.δ 196/2008 (Α΄254) ως μήνας διενέργει-
ας των τακτικών κρίσεων ορίστηκε ο Ιανουά-
ριος και ως εκ τούτου μεταξύ των επανακρί-
σεων και των τακτικών κρίσεων θα πρέπει να 
μεσολαβεί χρονικό διάστημα τέτοιο ώστε να 
επιτρέπει τόσο την υλοποίηση των αποφάσε-
ων των Συμβουλίων Επανακρίσεων και των 
αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων με 
την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγ-
μάτων, όσο και την προπαρασκευή των τακτι-
κών κρίσεων. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη 
ρύθμιση έχει ως εξής:  «Οι προσφυγές που 
αναφέρονται στα δύο προηγούμενα άρθρα 
διαβιβάζονται στα οικεία Δευτεροβάθμια Συμ-
βούλια Κρίσης. Αυτά συνεδριάζουν εκτάκτως 
και αποφαίνονται γι΄ αυτές υποχρεωτικά το 
αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου του έτους που 
διενεργήθηκαν οι προσβαλλόμενες κρίσεις. Οι 
αποφάσεις των Συμβουλίων επανάκρισης εί-
ναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Εσωτερι-
κών και ανακοινώνονται στους αξιωματικούς 
που αφορούν».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Επιτροπής για την αναδιαμόρφωση -

τροποποίηση του βαθμολογίου χαμηλο-
βαθμων υπαλλήλων ΠΣ (31-08-2010)

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το προοί-
μιο του πρακτικού εργασίας, που αναφέρει τι 
έλαβε υπόψη της η Επιτροπή:
«1. Το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο που δι-
έπει τα «περί ιεραρχίας, προαγωγών και απο-
λύσεων των κατωτέρων οργάνων του Πυρο-
σβεστικού Σώματος». Αυτό βασίζεται κυρίως 
σε δύο Νομοθετικά Διατάγματα της δεκαετίας 
του ΄70 και συγκεκριμένα το 649/1970 και το 
974/1971 με κάποιες τροποποιήσεις που εισή-
χθησαν κατά καιρούς. Είναι λοιπόν κοινά απο-
δεκτό ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν αντα-
ποκρίνεται πλέον στις παρούσες συνθήκες 
όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και απαιτείται 
η επανεξέταση και αναπροσαρμογή του στις 
σημερινές ανάγκες – απαιτήσεις.
2. Το γεγονός ότι το βαθμολόγιο εκτός από τις 
υπηρεσιακές ανάγκες που καλείται να εξυπη-
ρετήσει συνδέεται άμεσα με τις μισθολογικές 
προαγωγές του προσωπικού και το συνταξιο-
δοτικό του καθεστώς. Με αυτά τα δεδομένα θα 
πρέπει να αναζητηθεί αυτό το σχέδιο που θα 
εξυπηρετεί και θα συνδυάζει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο όλες τις παραπάνω παραμέ-
τρους.
3. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης της σχε-
τικής νομολογίας που εφαρμόζεται για το συ-
γκεκριμένο αντικείμενο στο προσωπικό άλλων 
φορέων με ανάλογη δομή και οργάνωση. Για 
το σκοπό αυτό συνέλεξε και εξέτασε το υλικό 
που αφορά το βαθμολόγιο των χαμηλόβαθμων 
στα λοιπά Σώματα Ασφαλείας δηλαδή την Ελ-
ληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα καθώς 
επίσης και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το βασικό 
συμπέρασμα της παραπάνω διεργασίας είναι 
ότι αν και η δομή σε όλους αυτούς τους φορείς 
των ένστολων είναι όμοια, υπάρχουν ουσιαστι-
κές διαφορές στη διαχείριση του προσωπικού, 
οι οποίες πηγάζουν από τα παρακάτω:
α. Από τον τρόπο πρόσληψης του προσωπι-
κού που επηρεάζει σημαντικά την ηλικιακή κα-
τανομή, τη σύνθεση και το ρυθμό ανανέωσης 
του προσωπικού.
β. Από τις διαφορές στον τρόπο επιλογής του 
προσωπικού για την εισαγωγή του στις παρα-
γωγικές σχολές του κάθε φορέα.
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γ. Τις διαφορές στο ποσοστό των υπηρετού-
ντων στον κάθε φορέα μεταξύ Αξιωματικών, 
Υπαξιωματικών παραγωγικών σχολών και λοι-
πού προσωπικού
δ. Τους τρόπους ένταξης κάποιων ειδικών κα-
τηγοριών προσωπικού στον κάθε φορέα όπως 
οι εποχιακοί στο ΠΣ οι ειδικοί φρουροί και συ-
νοριοφύλακες στην ΕΛΑΣ οι επταετούς υπο-
χρέωσης και οι κληρωτοί στις Ένοπλες Δυνά-
μεις. 
4. Τη διαπίστωση ότι σε σχέση με τα παραπά-
νω στο Πυροσβεστικό Σώμα υπάρχουν ιδιαιτε-
ρότητες που πηγάζουν κυρίως από τον τρόπο 
πρόσληψης του προσωπικού αλλά και τον τρό-
πο εισαγωγής στη σχολή Αρχιπυροσβεστών η 
οποία δεν χαρακτηρίζεται από μια ισοκατανο-
μή στον χρόνο και στον αριθμό αλλά γίνεται 
ακανόνιστα στο χρόνο και σε διάφορους κάθε 
φορά αριθμούς.

5. Το Νομικό πλαίσιο της ΕΛΑΣ το οποίο πα-
ρουσιάζει τα περισσότερα κοινά με αυτό του 
ΠΣ και μπορούν από αυτό να αντληθούν τα 
περισσότερα συμπεράσματα για τη σύνταξη 
ενός ανάλογου Σχεδίου, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι ανταποκρίνεται πλήρως και στις 
ανάγκες του ΠΣ καθώς βασίζεται σε διαφορε-
τικά δεδομένα συνολικής διαχείρισης του προ-
σωπικού». Στη συνέχεις του πρακτικού αναφέ-
ρονται οι προτάσεις της Επιτροπής:
1. Σύσταση βαθμού Υπαρχιπυροσβέστη. Στην 
κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του πυρο-
σβεστικού προσωπικού, να συσταθεί βαθμός 
Υπαρχιπυροσβέστη μεταξύ των βαθμών του 
Πυροσβέστη και του Αρχιπυροσβέστη. 
2. Εξέλιξη Αρχιπυροσβεστών μη παραγωγι-
κής σχολής. Οι πυροσβέστες να προάγονται 
στο βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη, του Αρχι-
πυροσβέστη μη παραγωγικής σχολής και του 
Πυρονόμου μη παραγωγικής σχολής με τη συ-
μπλήρωση τριών (3), δεκαπέντε (15) και είκοσι 
πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας από 

την κατάταξή τους αντίστοιχα. Εάν υποβάλ-
λουν αίτηση αποστρατείας να προάγονται στο 
βαθμό του Ανθυποπυραγού τιθέμενοι εκτός 
υπηρεσίας και να αποστρατεύονται ύστερα 
από 30 ημέρες. Σε περίπτωση αυτεπάγγελ-
της αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας, όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά, να τους απονέμονται 
30 ημέρες πριν οι βαθμοί του Ανθυποπυραγού 
και Υποπυραγού, εκτός οργανικών θέσεων, να 
τίθενται εκτός υπηρεσίας και στη συνέχεια να 
αποστρατεύονται εξομοιούμενοι με Αξιωματι-
κούς του Ν.Δ. 649/1970.
3. Εξέλιξη Αρχιπυροσβεστών παραγωγικής 
σχολής. Προτείνεται η αλλαγή στον τρόπο ει-
σαγωγής στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών σε ότι 
αφορά το δικαίωμα συμμετοχής και συγκεκρι-
μένα δικαίωμα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
εισαγωγής στη σχολή Αρχιπυροσβεστών να 
έχουν μόνο όσοι φέρουν το βαθμό του Υπαρ-
χιπυροσβέστη και πάνω. Οι Αρχιπυροσβέστες 
παραγωγικής σχολής, να προάγονται στο βαθ-
μό του Πυρονόμου παραγωγικής σχολής με τη 
συμπλήρωση εννέα (9) ετών από την αποφοί-
τησή τους από την οικεία σχολή ανεξαρτήτως 
κενών οργανικών θέσεων. Μετά τη συμπλή-
ρωση δώδεκα (12) ετών στο βαθμό του Πυρο-
νόμου Παραγωγικής Σχολής ή μετά από εικο-
σιπέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας 
εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία στο βαθ-
μό του Πυρονόμου Παραγωγικής Σχολής, να 
προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, 
και στη συνέχεια να εξομοιώνονται με Αξιω-
ματικούς του Ν.Δ. 649/70 και να εξελίσσονται 
μέχρι το βαθμό του Υποπυραγού. Οι ανωτέρω 
εκτελούν καθήκοντα του βαθμού τους, κατέ-
χουν οργανική θέση Πυρονόμου παραγωγικής 
σχολής και μετατίθενται, αποσπώνται και μετα-
κινούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους 
Πυρονόμους διατάξεις του Κανονισμού μετα-
θέσεων. Οι ανωτέρω εάν υποβάλλουν αίτηση 
αποστρατείας να προάγονται στον επόμενο 
βαθμό και να αποστρατεύονται ύστερα από 
30 ημέρες Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης απο-
στρατείας λόγω ορίου ηλικίας, να τους απονέ-
μονται αντίστοιχα εκτός οργανικών θέσεων οι 
επόμενοι δύο βαθμοί 30 ημέρες πριν την απο-
στρατεία τους και στη συνέχεια να αποστρα-
τεύονται εξομοιούμενοι με Αξιωματικούς του 
Ν.Δ. 649/1970. Η προαγωγή των παραπάνω 
υπαλλήλων από το βαθμό του Πυρονόμου στο 
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βαθμό του Ανθυποπυραγού να γίνεται μετά 
την παρακολούθηση τρίμηνου σεμιναρίου. Το 
σεμινάριο θα έχει το χαρακτήρα της επιμόρ-
φωσης και η σειρά εξόδου δεν θα επηρεάζει 
τη σειρά της μεταξύ τους αρχαιότητας κατά 
την προαγωγή σε Ανθυποπυραγούς η οποία 
θα παραμένει όπως αυτή είχε στο βαθμό του 
Πυρονόμου σε περίπτωση ταυτόχρονης προ-
αγωγής ή ανάλογα με τον χρόνο απόκτησης 
του βαθμού όταν η προαγωγή γίνεται με βασι-
κό κριτήριο τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας. 
4. Εισαγωγή Πυρονόμων στη Σχολή Μετεκ-
παίδευσης και βαθμολογική εξέλιξή τους. 
Προτείνεται η αύξηση των οργανικών θέσε-
ων των εκ Πυρονόμων Αξιωματικών από τις 
εξήντα (60) σήμερα σε εκατόν σαράντα (140). 
Οι παραπάνω θέσεις κατανέμονται αναλογικά 
από το βαθμό του Ανθυποπυραγού έως και 
του Πυράρχου. Τον Ιανουάριο κάθε έτους και 
εφόσον τα κενά υπερβαίνουν τις 10 θέσεις, με 
απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού 
Σώματος καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων 
των Αξιωματικών, που θα πληρωθούν μέσω 
της Σχολής Επιμόρφωσης Πυρονόμων πα-
ραγωγικής σχολής και σε ποσοστό που δεν 
μπορεί να ξεπερνά το 20% των οργανικών θέ-
σεων των Αξιωματικών της κατηγορίας αυτής 
κατά το χρόνο έκδοσης της Απόφασης. Δικαί-
ωμα υποβολής αίτησης για την εισαγωγή στη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων να έχουν 
οι Πυρονόμοι παραγωγικής σχολής οι οποίοι 
θα έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) χρόνια 
υπηρεσίας και τρία (3) χρόνια στο βαθμό του 
Πυρονόμου. Για τη συμμετοχή τους στις διαδι-
κασίες εισαγωγής στη Σχολή υποβάλλουν αί-
τηση τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου 
έτους και εφόσον είναι επιτυχόντες εισάγονται 
σε ταχύρρυθμο τμήμα της σχολής επιμόρφω-
σης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, διάρκειας 
ενός εκπαιδευτικού έτους. Μετά την ευδόκι-
μη αποφοίτησή τους προάγονται στο βαθμό 
του Ανθυποπυραγού και εξομοιώνονται πλή-
ρως με τους Αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970 
εκτελώντας τα καθήκοντα του βαθμού τους 
και εντασσόμενοι στις ανάλογες διατάξεις του 
Κανονισμού Μεταθέσεων. Οι ως άνω Αξιω-
ματικοί, όταν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης 
προάγονται στον επόμενο βαθμό και απο-
στρατεύονται εντός (30) ημερών. Σε περίπτω-
ση αυτεπάγγελτης αποστρατείας κρίνονται 

ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους, προάγονται εκτός οργανικών θέσεων 
κατά δύο (2) βαθμούς, τριάντα (30) ημέρες 
πριν την αποστρατεία τους και τίθενται εκτός 
υπηρεσίας και στη συνέχεια αποστρατεύονται 
με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Οι Αντι-
πύραρχοι ένα (1) μήνα πριν την αποστρατεία 
τους προάγονται στο βαθμό του Πυράρχου και 
αποστρατεύονται με αυτό το βαθμό.
5. Μεταβατικές διατάξεις. Εφόσον σύμφωνα 
με το παρόν συνταχθεί σχετικό Νομοθετικό 
πλαίσιο προτείνεται να περιληφθούν σε αυτό 
οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις για τους 
ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους. Για το σύνολο 
των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που θα φέρει 
τον βαθμό του Πυροσβέστη και Αρχιπυροσβέ-
στη μη παραγωγικής σχολής να εφαρμοσθεί η 
παρ. 7 του παρόντος και να τύχουν των ανά-
λογων βαθμολογικών και μισθολογικών μετα-
βολών. Για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους 
απόφοιτους της σχολής Αρχιπυροσβεστών 
που θεμελιώνουν μέχρι και το 2015 συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τον Ν 3865/2010 
(ΦΕΚ 120 τ. Α / 21-07-2010) να ισχύσουν οι 
παράγραφοι 8.2, 8.3 και 8.4 του παρόντος με 
τις εξής διαφοροποιήσεις όσον αφορά τους 
χρόνους παραμονής στον κάθε βαθμό. Η προ-
αγωγή των Αρχιπυροσβεστών σε Πυρονόμους 
να γίνεται στα επτά (7) χρόνια από την απο-
φοιτησή τους από την οικεία Σχολή. Η προα-
γωγή στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, να γί-
νεται μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών στο 
βαθμό του Πυρονόμου Παραγωγικής Σχολής 
ή μετά από εικοσιένα (21) χρόνια πραγματικής 
υπηρεσίας εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία 
στο βαθμό του Πυρονόμου Παραγωγικής Σχο-
λής. Όσοι εκ των υπηρετούντων Πυρονόμων 
έχουν τα τυπικά προσόντα για την προαγωγή 
τους σε Ανθυποπυραγούς να προαχθούν
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όλοι σε αυτό το βαθμό και να τεθούν σε σειρά 
αρχαιότητος μετά τους τελευταίους αποφοί-
τους του τμήματος Ανθυποπυραγών της Πυ-
ροσβεστικής Ακαδημίας. Στους ανωτέρω εάν 
υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας ή σε πε-
ρίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω 
ορίου ηλικίας, να τους απονέμονται αντίστοι-
χα εκτός οργανικών θέσεων οι επόμενοι δύο 
βαθμοί 30 ημέρες πριν την αποστρατεία τους 
και στη συνέχεια να αποστρατεύονται εξομοι-
ούμενοι με Αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970 
Στους ήδη υπηρετούντες Αρχιπυροσβέστες 
και Πυρονόμους παραγωγικών σχολών να δο-
θεί το δικαίωμα της επιλογής με αίτηση που 
θα υποβληθεί μια φορά και η οποία θα δίνει 
τη δυνατότητα ένταξης στις διατάξεις του νέου 
νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με το παρόν 
ή την παραμονή στο ισχύον καθεστώς εξέλι-
ξης και αποστρατείας των Αρχιπυροσβεστών 
Παραγωγικής Σχολής Για τους υπόλοιπους 
Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους απόφοιτους 
της σχολής Αρχιπυροσβεστών δηλαδή αυτούς 
που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
σύμφωνα με τον Ν 3865/2010 (ΦΕΚ 120 τ. Α / 
21-07-2010) μετά το 2015 να ισχύσουν οι δια-
τάξεις του παρόντος. Για την περίπτωση που 
κάποιος Πυροσβεστικός Υπάλληλος σε εφαρ-
μογή της ανωτέρω παραγράφου προαχθεί σε 
Ανθυποπυραγό και θέλει να κάνει χρήση και 
της δυνατότητας να μετάσχει στο διαγωνισμό 
για τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων να 
του δοθεί αυτή η δυνατότητα για το χρόνο που 
κατέχει το βαθμό του Ανθυποπυραγού

6. Γενικές παρατηρήσεις. Με απόφαση του 
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος για 
όλες τις παραπάνω κατηγορίες Αξιωματικών 
καταρτίζονται ξεχωριστές επετηρίδες. Οι εξερ-
χόμενοι από τη Σχολή Επιμόρφωσης έπονται 
των ομοιοβάθμων τους που εξέρχονται αντί-
στοιχα από τη Σχολή Ανθυποπυραγών την ίδια 
χρονιά και οι εκ Πυρονόμων έπονται αυτών 
της Σχολής Επιμόρφωσης που εξέρχονται την 
ίδια χρονιά. Οι προαγόμενοι επ’ ανδραγαθία 
εντάσσονται στο τέλος εκάστης επετηρίδας 
του βαθμού που φέρουν. Για την προαγωγή 
των Πυρονόμων παραγωγικής σχολής σε Αν-
θυποπυραγούς να ισχύουν απαραίτητα δύο 
προϋποθέσεις: 
• Οι Πυρονόμοι παραγωγικής σχολής κατά τον 
χρόνο προαγωγής στο βαθμό του Ανθυποπυ-
ραγού να είναι ικανοί για μάχιμο υπηρεσία
• Οι Πυρονόμοι παραγωγικής σχολής προκει-
μένου να εισαχθούν στη σχολή επιμόρφωσης 
να κατέχουν απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτ-
λο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταληκτικός 
βαθμός να είναι αυτός του Πυρονόμου παρα-
γωγικής σχολής. Όπου αναφέρεται ο όρος αυ-
τεπάγγελτη αποστρατεία αυτή εννοείται απο-
κλειστικά σε σχέση με τα όρια ηλικίας και δεν 
συνδέεται με την επιβολή πειθαρχικών ποι-
νών. Όπως προαναφέρθηκε το βαθμολόγιο 
σαφώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
νομοθεσίας που περιλαμβάνει εκτός από τη 
βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου επιπλέ-
ον τη μισθολογική διαβάθμιση και το συνταξι-
οδοτικό καθεστώς. Για το λόγο αυτό σε κάθε 
περίπτωση τα προτεινόμενα θα πρέπει να 
τύχουν αναθεώρησης και αναπροσαρμογής 
στην περίπτωση που κάποιες από τις άλλες 
δύο προαναφερόμενες συνιστώσες υποστούν 
περεταίρω αλλαγές σε σχέση με τα σημερινά 
ισχύοντα. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η υποβο-
λή προτάσεων για την αναμόρφωση των δια-
τάξεων με το βαθμολόγιο των χαμηλόβαθμων 
Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, έγιναν με βάση 
τις υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα 
θέματα ιεραρχίας, κρίσεων προαγωγών, και 
αποστρατείας των αξιωματικών του ΠΣ όπως 
καθορίζονται με το ΠΔ 305/1992 (ΦΕΚ 152/
Α΄1992). Με δεδομένο ότι αυτές οι δύο δια-
δικασίες όχι μόνο επηρεάζουν η μία την άλλη 
αλλά πρέπει και να λειτουργούν συμπληρω-
ματικά για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΣ 
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είναι απαραίτητο μετά από οποιαδήποτε αλλα-
γή στο ΠΔ 305/1992 να εξετάζεται η αναγκαι-
ότητα ανάλογης προσαρμογής και στο βαθ-
μολόγιο των χαμηλόβαθμων Πυροσβεστικών 
Υπαλλήλων. Σε περίπτωση αλλαγής του υφι-
στάμενου τρόπου πρόσληψης Πυροσβεστών, 
δηλαδή, η αντικατάσταση των μη κατανεμη-
μένων χρονικά και ποσοτικά διαγωνισμών με 
την κατ’ έτος εισαγωγή συγκεκριμένου αριθ-
μού εισακτέων στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβε-
στών, θα πρέπει να εξεταστεί και η αλλαγή του 
τρόπου εισαγωγής στην Σχολή Αρχιπυροσβε-
στών. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εξεταστεί 
και εκεί ετήσια εισαγωγή Δοκίμων Αρχιπυρο-
σβεστών με βασικό κριτήριο την αρχαιότητα 
και η κατάργηση των εσωτερικών εισαγωγι-
κών εξετάσεων. Για τους Αρχιπυροσβέστες μη 
παραγωγικής σχολής και με δεδομένο ότι το 
απολυτήριο λυκείου αποτελεί πλέον το ελάχι-
στο προσόν κατάταξης για το Πυροσβεστικό 

προσωπικό προτείνεται με την πάροδο δεκα-
πέντε ετών (15) ετών πραγματικής υπηρεσίας 
και παράλληλα με την προαγωγή τους στον 
βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, σύμφωνα με την 
παρ. 7 του παρόντος, μετά την πραγματοποί-
ηση σεμιναρίου, να τους ανατίθενται ανακριτι-
κά καθήκοντα και να τυγχάνουν της ανάλογης 
μισθολογικής προαγωγής (Αρχιπυροσβέστες 
Παραγωγικής Σχολής) όπως αυτή ισχύει σή-
μερα. Τα επιμέρους αντικείμενα και διαδικα-
σίες που περιγράφονται περιέχονται στις δι-
ατάξεις περί ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών 
και απολύσεων των κατωτέρων οργάνων του 
Πυροσβεστικού Σώματος κρίνεται ότι μπορούν 
να βασίζονται στα δύο βασικά Νομοθετικά Δι-
ατάγματα, το 649/1970 και το 974/1971 και για 
το λόγο αυτό απαιτούν μόνο Νομική επεξερ-
γασία και ανάλογη ενσωμάτωση στο ευρύτερο 
Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΣ.

δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία

Από το βιβλίο ¨ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΡΙΣΕΩΝ» του Γιάννη Σταμούλη (2015)

Σύμφωνα με το Βρετανικό Ινστιτούτο Δημοσί-
ων Σχέσεων, Δημόσιες Σχέσεις είναι η προμε-
λετημένη, προσχεδιασμένη και συστηματικά 
καταβαλλόμενη προσπάθεια για τη δημιουρ-
γία κατανοήσεως μεταξύ μιας Επιχειρήσεως, 
Υπηρεσίας ή Οργανισμού και του Κοινού.
Η Διεθνής Ένωση Διεθνών Σχέσεων (IPRA) με 
τη σειρά της διατύπωσε ότι οι Δημόσιες Σχέ-
σεις είναι μια Διοικητική λειτουργία. Διαρκούς 
προγραμματισμένου χαρακτήρα, με την οποία 
Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί και Οργα-
νώσεις επιζητούν να κερδίσουν και να διατη-
ρήσουν την κατανόηση, συμπάθεια και υπο-
στήριξη εκείνων με τους οποίους έρχονται ή 
μπορεί να έλθουν σε επικοινωνία, μέσω του 
προσεταιρισμού της Κοινής Γνώμης, με σκοπό 
να συντονίσουν όσο είναι δυνατό την πολιτι-
κή και την διαδικασία δράσεως τους ώστε να 
επιτύχουν, με την προγραμματισμένη και την 
εκτεταμένη πληροφόρηση παραγωγικότερη 
συνεργασία και αποτελεσματικότερη εκπλή-
ρωση των κοινών συμφερόντων τους. 

Με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων – σε ένα γενι-
κό κανόνα - ένας Οργανισμός, επιχειρεί μέσω 
της επικοινωνίας, να κοινοποιήσει την παρου-
σία του και τις δράσεις του.
Ένας Δημόσιος Οργανισμός, επιχειρεί να γίνει 
αποδέκτης της κατανόησης, και της συμπάθει-
ας της δημόσιας γνώμης, αλλά και να επιτύχει 
τη συνδρομή όλων όσων σχετίζεται ή πρόκει-
ται να σχετιστούν, ώστε να αναπτύξει συγκε-
κριμένες δράσεις.
Ενδεικτική περίπτωση της «επικοινωνίας», εί-
ναι η καμπάνιας της Βρετανικής Αστυνομίας 
(Ντάρχαμ). Σε αφίσα με τη φωτογραφία ενστό-
λου, καλεί τους γονείς να μην καλλιεργούν στα 
παιδιά τους το φόβο για τους Αστυνομικού. 
«Σας παρακαλώ μη λέτε στα παιδιά σας, ότι 
θα τα βάλουμε φυλακή, αν κάνουν κάτι κακό. 
Θέλουμε να καταφεύγουν σε εμάς όταν φο-
βούνται και όχι να μας φοβούνται» αναφέρει 
το σχετικό μήνυμα της καμπάνιας.
Σε κάθε φορέα, οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν 
εφαρμογή σε δύο επίπεδα στην εσωτερική 
επικοινωνία των στελεχών, και στην εξωτερι-
κή επικοινωνία με τη κοινωνία. Στην εσωτερική 
επικοινωνία, οι Δημόσιες Σχέσεις συνδράμουν
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στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των στε-
λεχών του Φορέα, στην αποκατάσταση της 
εργασιακής ισορροπίας με συνθήκες εμπιστο-
σύνης και αναγνώρισης. Στην εξωτική επικοι-
νωνία με την κοινωνία, οι Δημόσιες Σχέσεις, 
στοχεύουν στη βελτίωση των επαφών με τις 
κοινωνικές ομάδες και τις δυνάμεις της, βασι-
σμένη στην αποδοχή, και την εμπιστοσύνη. 
Κάθε Δημόσιος Φορές έχει την υποχρέωση να 
ενημερώνει υπεύθυνα και ουσιαστικά για την 
επιχειρησιακή του διαχείριση στο σύνολο των 
δράσεων του - θετικές ή αρνητικές -, με πρω-
τογενή πληροφόρηση, χωρίς στρεβλώσεις, 
ή παραπλανητικές αναφορές, με ουσιαστική 
ενημέρωση, έτσι ώστε να επιτύχει την αποδο-
χή και την αναγνώριση του ρόλου και του θε-
σμού που υπηρετεί. Ως Επιχειρησιακοί Φορείς 
και συγκροτημένοι κρατικοί οργανισμοί, τα Σώ-
ματα Ασφαλείας (και το Πυροσβεστικό Σώμα), 
έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής 
γνώμης. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η 
λογοδοσία, και η διαφάνεια, ενώ δημιουργεί-
ται κλίμα εμπιστοσύνης για τις δυνατότητες 
και την ετοιμότητα των στελεχών, ειδικότερα 
σε καταστάσεις κρίσης. Σε καταστάσεις κρί-
σης, αναπόφευκτα στην κοινή γνώμη και στο 
ευρύτερο περιβάλλον που λαμβάνει χώρα το 
περιστατικό το οποίο έχουμε κληθεί να διαχει-
ριστούμε, επικρατεί πανικός, αναπαράγονται 
ανυπόστατες φήμες με αποτέλεσμα να ενισχύ-
εται 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 καθοδή-
γηση από τις αρμόδιες Αρχές, την επίσημη πο-
λιτεία. Η αποτελεσματική επικοινωνιακή ενός 
Δημόσιου Φορές διαχείρισης σε καταστάσεις 
κρίσης, αποσκοπεί την αποκατάσταση του αι-
σθήματος ασφάλειας, ενώ στοχεύει στη δημι-
ουργία εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος, 
αναδεικνύει τις δράσεις διαχείρισης, και προ-
βάλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Υπη-
ρεσιών. Η ορθή διαχείριση της επικοινωνίας, 
με την συνεργασία των επικεφαλής – επιχει-
ρησιακής διαχείρισης της κρίσης, με τον δια-
χειριστή (υπεύθυνο) ενημέρωσης- στοχεύει 
στη διαμοίραση της πληροφορίας προς την 
κοινή γνώμη, αρχικά σε τοπικό, στη συνέχεια 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και αποσκοπεί 
στην ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης απο-

στολής στο σύνολό της. Είναι εξαιρετικά χρή-
σιμο τα στελέχη του Φορέα, να οργανώσουν 
παράλληλα με την επιχειρησιακή αντιμετώπι-
ση της κατάστασης κρίσης, μία συντονισμένη 
ενημερωτική καμπάνια του κοινού, η οποία 
θα υποστηρίξει την επιχειρησιακή διαχείριση, 
ώστε οι τυχών αντιδράσεις να περιοριστούν, 
να καταρριφθούν οι ανυπόστατες «φήμες» και 
ουσιαστικά να διατυπώνεται ψύχραιμη και ρε-
αλιστική ενημέρωση.
Στον επιχειρηματικό - εμπορικό ιδιωτικό το-
μέα οι Δημόσιες Σχέσεις λειτουργούν προς 
ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού στην 
προσέλκυση (νέων) υποψηφίων πελατών. 
Όσο πιο αναγνωρίσιμη «επιχειρηματική εικό-
να» -“branding”-, αναπτύσσεται αποδοχή, και 
η δημόσια αναγνώριση της εταιρείας– επιχεί-
ρησης (εμπορική επιτυχία), στοχεύοντας στη 
μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου κέρδους. 
Στη Δημόσια Διοίκηση, και στους Φορείς που 
παρέχουν κοινωνικό αγαθό προς το κοινωνικό 
σύνολο, οι Δημόσιες Σχέσεις στοχεύουν στην 
ισχυροποίηση της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ 
Δημόσιας Διοίκησης και κοινωνίας, με παρο-
χή πληροφοριών για τις επιχειρησιακές δυνα-
τότητες και τις υποχρεώσεις του Φορέα προς 
τον πολίτη, ενώ παράλληλα λογοδοτεί καθώς 
έχει νομική υποχρέωση στη διαφάνεια και την 
ενημέρωση του κοινού. Μεταξύ του ιδιωτικού 
τομέα και των Δημοσίων Φορέων, οι Δημόσι-
ες Σχέσεις, εμφανίζουν σημαντικές διαφορές 
λόγω των ιδιαίτερων διαφοροποιήσεών τους, 
ως προς τις παροχές τους στο κοινωνικό σύνο-
λο. Οι διαφορές αυτές στις Δημόσιες Σχέσεις, 
εντοπίζονται κυρίως στη θεσμική διαφοροποί-
ηση του ρόλου που επιτελούν, στην απόλυτα 
τυπική μεταφορά της πληροφορίας που διέπει 
το Δημόσιο Τομέα, την ευρύτητα του κοινό στο 
οποίο απευθύνονται ενώ εμπίπτει στους περι-
ορισμούς του «κρατικού
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απόρρητου» και του «εθνικού συμφέροντος» 
που ενυπάρχει στους Φορείς επιχειρησιακών 
δράσεως του Δημοσίου Τομέα. Επίσης πρέπει 
να γίνει κατανοητό, ότι εξειδικευμένα στους 
Δημόσιους Φορείς, μέσω των οποίων οι πολί-
τες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς 
το κράτος, π.χ. στρατιωτική θητεία, φορολογία 
εισοδήματος, συμμετοχή στις πολιτικές δια-
δικασίες, τήρηση Συντάγματος και Νόμων- οι 
Δημόσιες Σχέσεις επιτελούν πληροφοριακό 
μέσο, στην ενημέρωση των πολιτών, στην 
εμπέδωση της αντίληψης ότι επιτελούν το χρέ-
ος τους προς την πατρίδα ή το κοινωνικό σύ-
νολο, στην προσπάθεια εθελοντικής προς την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Αντίστοι-
χα σε Δημόσιους Οργανισμούς οι οποίοι «πα-
ρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες έναντι αμοι-
βής» π.χ. Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας-, οι 
Δημόσιες Σχέσεις στοχεύουν στην ενημέρωση 
για το έργο και τις υπηρεσίες που προσφέρει 
το κράτος, λογοδοτεί για τα οικονομικά του δε-
δομένα, και επιχειρεί στη δημιουργία κλίματος 
εμπιστοσύνης με τον πολίτη – πελάτη/ κατα-
ναλωτή.
Οι Κρατικοί Φορείς οι οποίοι παρέχουν υπηρε-
σίες κοινωνικών αγαθών, όπως προαναφέρ-
θηκε, έχουν την υποχρέωση για σοβαρή και 
άμεση επικοινωνία με το κοινωνικό σύνολο. 
Είναι δεδομένο, –όπως έχει αναφερθεί στην 
εισαγωγή- ότι η κοινή γνώμη, καθημερινά γί-
νεται αποδέκτης ενός μεγάλου όγκου πλη-
ροφοριών και μηνυμάτων, με αποτέλεσμα η 
«διείσδυσης» των ενημερωτικών μηνυμάτων 
κρατικών Υπηρεσιών και φορέων, να μη βρί-
σκουν άμεσα ανταπόκριση στο κοινωνικό σύ-
νολο. Πρόκειται για επικοινωνιακά μηνύματα 
τα οποία ενισχύονται από την σοβαρότητα του 
κρατικού μηχανισμού, αποσκοπούν στην απο-
δοχή και την αναγνώριση του έργου του προ-
σωπικού που το επιτελούν, με την υπευθυνό-
τητα του κρατικού φορέα που εκπροσωπούν 
εξαιτίας και των υποχρεώσεων όπως ορίζονται 
και έχουν Συνταγματικά κατοχυρωθεί. Την ίδια 
όμως στιγμή, αυτά τα μηνύματα, δεν τυγχά-
νουν ευρύτητας αποδοχής, με τη γενικότερη 
«καχυποψία» για τη Δημόσια Υπηρεσία, τη 
μέτρια και συνήθως «αποστειρωμένη» εικόνα 
της επικοινωνίας του Δημοσίου, την περιορι-
σμένη προβολή εξαιτίας των πενιχρών μέσων 
(κονδυλίων) για διαφημιστικές καμπάνιες του 

Δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπα-
σμα του άρθρου της Δημοσιογράφου – Συμ-
βούλου Επικοινωνίας Σοφία Ιορδανίδου με τίτ-
λο «η πολιτική επικοινωνία στην πράξη» που 
περιγράφει τη δική της αίσθηση για την εικόνα 
«της επικοινωνιακής πολιτικής του δημοσίου»: 
«Τα Γραφεία Τύπου των υπουργείων, αλλά 
και της αγοράς εν γένει είναι συνήθως, εκτός 
από σπάνιες εξαιρέσεις, ένας γραφειοκρα-
τικός μηχανισμός επικοινωνίας. Σπάνια μας 
εκπλήσσουν. Διεκπεραιώνουν Δελτία Τύπου. 
Ομιλίες απέραντες, χωρίς να ¨τολμούν¨ να αξι-
ολογήσουν τι αποτελεί είδηση, αν αυτή υπάρ-
χει. Πάσχουν τις περισσότερες φορές από το 
¨σύνδρομο¨ της φοβίας των ΜΜΕ. Καλύπτουν 
¨ενοχικά¨ θα έλεγα τον προϊστάμενο τους. Δεν 
αναλαμβάνουν επικοινωνιακές πρωτοβουλίες 
και διεκπεραιώνουν – όταν το κάνουν – τις πε-
λατειακές, μερικές φορές, σχέσεις υπουργών 
και προϊσταμένων συνολικά με διαπιστευμέ-
νους δημοσιογράφους. Σπάνια βγαίνει είδηση 
από Γραφείο Τύπου για ένα δημοσιογράφο, 
αφού αποτελούν στην ουσία ¨αναχώματα¨ 
στην προσπάθεια κάποιου να επικοινωνήσει 
με την πραγματική πηγή πληροφόρησης. Δεν 
είναι πάντα αυτή η κατάσταση. Εξαρτάται και 
από τον υπουργό, ή τον προϊστάμενο και τον 
ιδιοκτήτη. Αλλά σπανίως κι αυτοί εμπιστεύο-
νται τα Γραφεία Τύπου για τις σοβαρές δου-
λειές τους». 
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Και στα ελληνικά λιμάνια το Πυροσβεστικό Σώμα
εγγυάται την πυροπροστασία και την πυροπροστασία 



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.

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.

Τελευταίοι Προέδροι

http://nikdiamantis.blogspot.com
http://stamoylis.blogspot.com
http://filpanteleakos.blogspot.com
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www.eaps.gr
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

e@ps

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.




