ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΠΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΥ
ΣΤΟ 23Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι Κυρίες και Κύριοι
Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ σας καλωσορίζω στο 23ο Τακτικό μας συνέδριο και σας
ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα εδώ μαζί μας .
Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο
για την χώρα, αλλά και για το Πυροσβεστικό Σώμα και τα στελέχη του και βέβαια για την
θεσμική εκπροσώπηση του συνδικαλιστικού κινήματος και την αξιοπιστία του.
Η Περσινή τραγωδία της 23ης Ιουλίου στο ΜΑΤΙ έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και
έντονο προβληματισμό στους Έλληνες πολίτες και έχει φέρει στο κατώτατο σημείο το
ηθικό των στελεχών του Πυρ/κού Σώματος.
Προβληματισμό για την ικανότητα του Κράτους να προστατεύσει τους πολίτες του, αλλά
και την ικανότητα των στελεχών του Σώματος να διαχειριστούν κρίσεις.
Ο προβληματισμός αυτός και η ανησυχία εντείνεται μετά και τις επιλογές στελεχών απ τις
κρίσεις του Σώματος, τόσο τον Ιανουάριο που πέρασε όσο και τα προηγούμενα χρόνια.
Οι επιλογές αυτές που έγιναν από την πολιτική ηγεσία υποβάθμισαν το Πυρ/κό Σώμα και
το ρόλο του στην Πολιτική προστασία της Χώρας , αυτή η πολιτική ηγεσία, ασχολήθηκε με
ρουσφετολογία, ικανοποίηση αιτημάτων ημετέρων και στάθηκε εχθρικά προς το σύνολο
του Πυρ/κού προσωπικού, χαρακτηρίζοντας το Σώμα ως τον «πιο στρεβλό μηχανισμό του
Ελληνικού Δημοσίου» και ενήργησε με τέτοιο τρόπο, ώστε να το οδηγήσει στην διάλυση.
Δυστυχώς στελέχη του Σώματος με γνώμονα, μόνο την προσωπική τους φιλοδοξία, και
όχι την γνώση, βρέθηκαν πρόθυμα να συμμετέχουν σε αυτό το έργο, έτσι απ το 98% της
κοινωνικής αποδοχής οδηγηθήκαμε στην σημερινή κατάσταση.
Η ΕΑΠΣ είχε αντιδράσει απ την πρώτη στιγμή τόσο στις δηλώσεις αυτές όσο και στα έργα
της Πολιτικής ηγεσίας, δυστυχώς όμως, η καθεστωτική νοοτροπία των κυβερνώντων μας
οδήγησε στην σημερινή κατάσταση.
Ποιος ξεχνά την λειτουργία της Πυρ/κής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα

και την

απομάκρυνση των στελεχών της ΕΑΠΣ απ την Ακαδημία για τις θέσεις που διατύπωσαν,
ποιος ξεχνά την δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του Ν4249/2014 που
προέβλεπε την αναβάθμιση της Πυρ/κής εκπαίδευσης και την εισαγωγή Πυρ/των μέσω
Πανελληνίων εξετάσεων, ποιος ξεχνά την ίδρυση των Π.Υ των περιφερειακών
αεροδρομίων και την μετακίνηση 350 Πυρ/των χωρίς κανένα κριτήριο και χωρίς καμία νέα
πρόσληψη , ομοίως και για την ίδρυση των Πυρ/κών Κλιμακίων των Εθνικών δρόμων,
ποιος ξεχνά ότι δεν έγινε ούτε μια αγορά Πυρ/κών οχημάτων, Ποιος ξεχνά τα 12 εκ ευρώ
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για την συντήρηση των Canadair, στα οποία είδαμε να μειώνεται η επιχειρησιακή τους
διαθεσιμότητα αντί να αυξάνονται και πολλά άλλα.
Τρία χρόνια Ο κος Τόσκας, συνάντησε δύο φορές τους εκπροσώπους των εργαζομένων
και ένα χρόνο τώρα η Κα Γεροβασίλη, δεν έχει χρόνο για θεσμικό διάλογο, κατανοώ
βέβαια, εκφράζοντας δια του βήματος προσωπική άποψη, ότι η παρουσία μου, στην
εκπροσώπηση των εργαζομένων (παρά την τρομοκρατία που ασκήθηκε) δεν ήταν ότι
καλύτερο για την επικοινωνιακή της ατζέντα, επίσης δεν ήταν ότι καλύτερο για τον Κο
Τόσκα,

που

διαπραγματεύτηκε

την

σύμβαση

για

την

παραχώρηση

των

περιφερειακών αεροδρομίων στην FRAPORT, εν κρυπτώ με την τότε ηγεσία του
Πυρ/κού Σώματος και κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει το κόστος και το είδος των
παρεχομένων υπηρεσιών, την σύμβαση δηλαδή, με υπεύθυνο για την εταιρεία, έναν
Αξιωματικό του Σώματος που παραιτήθηκε, νομίμως, απ την θέση του, ως
Αξιωματικός, και ανέλαβε εκπρόσωπος της εταιρείας . Το σημείο που εγώ θεωρώ
ιδιαίτερο είναι ότι ο Αξιωματικός αυτός μετείχε στην επιτροπή διαπραγμάτευσης για
την παραχώρηση, ο δε πρόεδρος της επιτροπής αυτής, στην συνέχεια επελέγη ως
Αρχηγός του Πυρ/κού Σώματος .
Παρά της συνεχείς ερωτήσεις των κομμάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την εν
λόγω σύμβαση, ουδέν μέχρι σήμερα.
Πιστεύουμε ότι τα πάντα έγιναν με διαφάνεια, και βέβαια τα στοιχεία πρέπει να τα
γνωρίζουμε όλοι.(Εκτός και αν λόγοι Εθνικής ασφάλειας επιβάλουν κάτι διαφορετικό)
Αλλά για να έλθουμε και στα δικά μας, προεκλογικά, μετά τη έναρξη της αντιπυρικής
περιόδου, χωρίς κανένα διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για την προστασία και την
ασφάλεια της χώρας και ειδικότερα για την προστασία του εθνικού δασικού πλούτου απ
τον κίνδυνο των πυρκαγιών, η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια

διαβούλευση ένα

νομοθέτημα για την Πολιτική προστασία της Χώρας.
Η Κυβέρνηση προχώρησε στην εξαγγελία και σύντομα ευαγγελίζεται την δημιουργία ενός
παράλληλου

συστήματος, με αυτό του Πυρ/κού Σώματος, σε επίπεδο Δήμων και

Περιφερειών με δημιουργία Κέντρων συντονισμού σε κάθε Δήμο και σε κάθε Περιφέρεια
αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, καταργώντας την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Δημιουργεί μια νέα «Εθνική» συντονιστική Αρχή, όταν δεν έχει δημιουργήσει επί τέσσερα
χρόνια την συντονιστική αρχή Πολιτικής Προστασίας, που είχε νομοθετηθεί απ το 2014.
Δίνει χρονικό ορίζοντα έξη μηνών για τη δημιουργία της νέας αυτής Υπηρεσίας των 200
ατόμων σε Κεντρικό επίπεδο και άγνωστο αριθμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με
απ ευθείας προσλήψεις, χωρίς κριτήρια.
Προβλέπει έναν «Διοικητή» τύπου «ΕΡΝΤΟΓΑΝ» και τους εκλεγμένους στους ΟΤΑ 1ου και
2ου Βαθμού να έχουν συμβουλευτικό ρόλο παρέχοντας «κατευθύνσεις».
Σημειωτέων ότι τίθεται θέμα συνταγματικότητας στην διαδικασία επιλογής του αφού στην
επιτροπή επιλογής προεδρεύει ο Α.ΓΕΕΘΑ
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Σήμερα η γενική γραμματεία (που ως υπηρεσία, δεν έχει παραπάνω από πενήντα
στελέχη) δεν έχει διοικητική υπαγωγή με τα στελέχη της στην τοπική αυτοδιοίκηση με
ίδια ενασχόληση, και με το σχέδιο νόμου, πάλι δεν θα έχει,

διότι η Εθνική αρχή θα

υπάγεται στο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. και οι υπεύθυνοι από πλευράς δήμων στο εσωτερικών δηλ.
δεν αλλάζει ιδιαίτερα το σύστημα απλά αντιγράφει κείμενα που έχουν γραφτεί ήδη .
Η φυσική ηγεσία του Π.Σ. προβαίνει σε ενέργειες χωρίς προγραμματισμό για την επόμενη
ημέρα του Σώματος, δεν θα επεκταθώ όμως περισσότερο, γιατί έχω εκφράσει δημόσια τις
θέσεις μου και έχω προσφύγει στην δικαιοσύνη για την έλλειψη κατ εμέ, της νομιμότητας
των ενεργειών του Κου Αρχηγού.
Οι επιλογές

στις πρόσφατες κρίσεις σε συνδυασμό με τα προηγούμενα έτη, ως είπαμε,

έχουν διαταράξει την εργασιακή ειρήνη και καλλιεργούν κλίμα αντιπαράθεσης, όχι μόνο
των Αξιωματικών μεταξύ τους, με τις μεγαλύτερες ιστορικά ανατροπές, των σχέσεων
Διοίκησης Διοικουμένου, όσο και όλων των εργαζόμενων του ΠΣ.
Είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει ουσιώδης διάλογος, για κανένα θέμα που απασχολεί
τους Αξιωματικούς του Σώματος όπως για παράδειγμα, τον κανονισμό μεταθέσεων που
αποτελεί χρόνιο ζήτημα για το Προσωπικό του Σώματος, για τον οποίο έχουμε υποβάλλει
προτάσσεις και έχουμε καταγγείλει δημόσια τις μεταθέσεις που υλοποιήθηκαν πρόσφατα,
ότι κινήθηκαν στα όρια της νομιμότητας.
Στο ίδιο πλαίσιο ζητήσαμε συγκεκριμένα στοιχεία για να υποβάλουμε

τεκμηριωμένη

πρόταση για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Π.Σ. αλλά και την δημοσιοποίηση
των εξαγγελιών της ηγεσίας για την Στρατηγικό Σχεδιασμό της τρέχουσας αντιπυρικής .
Αποτέλεσμα ουδέν.
Όλες οι προτάσεις έχουν στόχο την μέγιστη προσφορά και αποτελεσματικότητα του ΠΣ.
{Στα ίδια δεδομένα είχα γράψει πριν 9 χρόνια απ την ίδια θέση
¨Ότι

« δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να γίνεται σκοπούμενη στόχευση των

εργαζομένων στο ΠΣ για δημιουργία συνθηκών για οικονομοπολιτικές αλλαγές σχετικές με
τις αρμοδιότητες του ΠΣ στην προστασία της χώρας και στην Πολιτική Προστασία.
Μιας χώρας που η εθνική της ασφάλεια κινδυνεύει από διακρατικές συγκρούσεις, από
προβλήματα δημόσιας Τάξης (τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, παραβατικότητα
διαφόρων μορφών) και από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές
Η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο θεσμικό

πλαίσιο

θωράκισης των

ένστολων λειτουργών της και ειδικότερα των εργαζομένων του ΠΣ στους οποίους έχουν
ανατεθεί πλέον, οι περισσότερες δράσεις που αφορούν την πολιτική προστασία της
χώρας.»}
Το 2014 έγινε μια ικανοποιητική προσπάθεια θεσμικής θωράκισης του Πυρ/κού Σώματος.
Δυστυχώς έμεινε εκεί . Σήμερα η

Κυβέρνηση,

πειραματισμούς.
3

χωρίς πρόγραμμα να προβαίνει

σε

Πειραματισμούς τους οποίους πληρώνουν αρχικά τα στελέχη του Πυρ/κού Σώματος, και
τελικά και συνολικά οι ¨Έλληνες Πολίτες .
Ουδείς διαμαρτυρήθηκε για την μη αμειβόμενη υπερεργασία, για έλλειψη μέσων ατομικής
προστασίας στην δασοπυρόσβεση, για την ελάχιστη διοικητική υποστήριξη επιχειρήσεων
και υποδομών.
την έλλειψη προμήθειας πυροσβεστικών υλικών (σωλήνων κτλ), την έλλειψη τεχνικής
υποστήριξης των οχημάτων ( προμήθεια ελαστικών)

γεγονότα που

πέραν

της

σημειολογίας τους καταδεικνύουν την προχειρότητα αντιμετώπισης του επαγγέλματος
μας και την τραγική έλλειψη υποδομών.
Οδεύετε και οδεύουμε

προς την νέα αντιπυρική περίοδο χωρίς να έχουμε κάνει

απολογισμό των προηγουμένων και χωρίς προσπάθεια αλλαγής του σχεδιασμού.
Με δεδομένη την οξύτητα των φαινομένων, ο κρατικός μηχανισμός, όσο και εάν βελτιωθεί,
θα συνεχίσει να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές μεγάλου μεγέθους.
Πρέπει να κατανοήσουμε ως κοινωνία

ότι σε ακραίες συνθήκες η πυρκαγιά

αντιμετωπίζεται δύσκολα και απαιτείται άριστη οργάνωση του κρατικού μηχανισμού, και
ακόμη και εάν ήμασταν οικονομικά ισχυροί θα πρέπει να προσαρμόζουμε στον σχεδιασμό
μας νέες πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες όχι μόνο για τις επιχειρήσεις Δασοπυρόσβεσης
αλλά για ολόκληρο το λειτουργικό φάσμα.
Απαιτείται :


Ο επανασχεδιασμός των οργανωτικών δομών με εκσυγχρονισμό και αλλαγή των
τάξεων των σταθμών και των Υπηρεσιών και επανακαθορισμό του τρόπου
λειτουργίας μετά από επιχειρησιακή και διοικητική αξιολόγηση των Πυρ/κών
Υπηρεσιών και κλιμακίων.



Επανασχεδιασμός της ετοιμότητας τόσο του Πυρ/κού Σώματος όσο και του συνόλου
των κρατικών φορέων, που συνδράμουν το ΠΣ στο έργο της Δασοπυρόσβεσης και
εκσυγχρονισμός της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων.



Η προσαρμογή του υφιστάμενου ωραρίου εργασίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα για
όλους τους εργαζομένους μονίμους και συμβασιούχους και ομογενοποίηση

του

Πυρ/κού Προσωπικού, με επίλυση του εργασιακού ζητήματος Πενταετών που
διαιωνίζεται απ τις Κυβερνητικές πρωτοβουλίες αλλά και εκσυγχρονισμός στην
εργασία των συμβασιούχων Πυροσβεστών.


Η Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των
διαθέσιμων

πόρων στην

τακτική Διοίκηση αλλά το κυριότερο, στις επιχειρήσεις

πεδίου.


Η Αλλαγή του υφιστάμενου βαθμολογίου για Πυρ/τες και Υπαξιωματικούς με
προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις.



Η Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών των.
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Ο Περιορισμός της αναίτιας Υπερεργασίας που επιβάλλεται με επιφυλακές και
αποζημίωση της απαραίτητης με βάση το ημερομίσθιο.



Η Εφαρμογή κανόνων υγείας και ασφάλειας στις Πυρ/κές επιχειρήσεις και στα
Πυρ/κά καταστήματα.



Η στήριξη και επέκταση του θεσμού του εθελοντή Πυροσβέστη σε όλη την χώρα.



Ο Εκσυγχρονισμός του πειθαρχικού δικαίου



Η αναπλήρωση του εισοδήματος των παθόντων εν Υπηρεσία. (ισχύει για την ΕΛΑΣ)

Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι
Υπηρέτησα και υπηρετείτε

το κοινωνικό σύνολο και με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο

συνεχίστε να αγωνίζεστε για να προωθήστε λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τον
Πυρ/κό Οργανισμό και την θέση του στην κοινωνία.
Επιδίωξη είναι η καλή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς για την μέγιστη
δυνατή προσφορά του Πυρ/κού Σώματος.
Βασική αρχή Μελετούμε τα λάθη και τις παραλείψεις μας για να τα αποφύγουμε στο
μέλλον.
Σοβαρά και υπεύθυνα πρέπει να συνεχιστούν οι δράσεις της ΕΑΠΣ για να διασφαλιστεί
το επαγγελματικό μέλλον και να διαφυλαχθούν τα εργασιακά δικαιώματα.
Αποτελεί επαγγελματική στόχευση η δημιουργία αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες
και η εγγύηση της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του εθνικού
φυσικού πλούτου απ τον κίνδυνο των φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών.
Στόχευση αποτελεί η εκτενής αλλαγή νοοτροπίας της Ελληνικής κοινωνίας, με
επανεξέταση της ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον
Συνάδελφοι
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ αλλά και έναν έναν και όλους σας αλλά
και όλους τους συναδέλφους, σε όλη τη χώρα,

για την στήριξη και την συμπαράσταση

σας σε όλες μου τις δράσεις όλα αυτά τα χρόνια , και είναι πολλά. Με σημαντικότερη την
στήριξη στην τελευταία εκλογική διαδικασία που ανάγκασε την ενεστώσα

ηγεσία του

Σώματος, με τις ευλογίες της –πιστεύω - σύντομα, απερχόμενης πολιτικής ηγεσίας,
να προβούν στην πρόωρη αποστρατεία μου.
Ειδικότερα τους προκατόχους μου σε αυτή τη θέση

αλλά και τους Υπηρεσιακά

«ορκισμένους» φίλους μου και βέβαια τους συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια.
Σας ζητώ να συνεχίσετε να στηρίζεται της δράσεις της ΕΑΠΣ
για μεγαλύτερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Το οφείλουμε ως ελάχιστη έκφραση συγνώμης, στους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή
τους, αλλά και στους συναδέλφους που θυσιάστηκαν στο καθήκον.
Σας ευχαριστώ.
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